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Značka Verreum byla založena před 2 
lety a jejím cílem je je stát se předním 
hráčem na trhu s exkluzivním českým 
designovým sklem.

Verreum spojuje staré sklářské techniky 
používané v České republice již po 
mnoho století s návrhy současných 
předních českých i zahraničních 
designérů. 

Mimo vlastní výroby unikátního 
stříbřeného skla se SPACE CZ snaží 
spoluprací se zbývajícími českými 
sklárnami udržet tradici ruční výroby 
skla v Čechách.

Verreum své kolekce pravidelně 
představu na domácích i zahraničních 
veletrzích jako např. 100% Design London 
nebo Maison et Objet v Paříži.

Verreum je zároveň spoluorganizátorem 
evropského projektu Glass is Tomorrow, 
jehož cílem je podpořit spolupráci sklářů 
a designérů napříč Evropou.

www.verreum.cz

NORMA  design by Sebastian Herkner

WAVE  design by Jiří Pelcl

FJODOR  design by Rony Plesl

Verreum Inzerce 182x252 02.indd   1 3/19/12   9:03 AM
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SOCIÁLNÍ

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravoda-

je Klíč na území Prahy 11 má na starost 

Česká pošta, s. p.  Pokud jste Klíč do 

1. června nedostali do schránek nebo byl 

pohozen na  zemi, napište nám prosím 

na e-mail: tmejova.hana@cpost.cz a uveďte 

ulici a číslo popisné. Můžete volat i na bez-

platnou linku 800 104 300.
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TÉMA

O modrých zónách, ale nejen o nich

Logicky, ZPS se přímo či nepřímo do-

tknou velké skupiny řidičů a ti se samo-

zřejmě ptají, co že to ty „modré zóny“, 

které dosud vnímali jako modrou čáru 

u obrubníku v centru Prahy, vlastně jsou, 

co jim přinesou a co jim vezmou.

Provoz ZPS byl v  naší republice zahá-

jen v  roce 1997, kdy byla přijata do-

dnes platná legislativní norma, zákon 

13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. 

Tento v  § 23 umožňuje obcím vyme-

zit úseky komunikací, na  kterých může 

obec zpoplatnit parkování za  účelem 

regulace dopravy v  klidu. Takto regu-

lovaná doprava je nejen v  Praze, ale 

i  ve  všech krajských městech, zasáhla 

i  mnohá města okresního i  oblastního 

charakteru. Roční parkovací karta pro 

rezidenta je za 700 Kč. Dnes mnozí platí 

tuto částku, i vyšší, za parkování svých 

privátních vozidel na střežených parkovi-

štích či v garážových objektech. Pravda 

je, že 700 korun ročně nikomu nezaru-

čí parkovací místo, ale vyloučí možnost 

parkování těm, kteří v příslušné lokalitě 

nebydlí, a zvýší tak šanci na zaparkování 

rezidentům. 

 Praxe ukázala, že se zavedením 
ZPS uvolní v  daném místě 10–15 % 
parkovacích míst. S  ohledem na  rozší-
ření zón mimo centrum města probí-
hají také jednání se zřizovatelem, tedy 
MHMP, o úpravách režimu v zóně, a to 
přerušení o  víkendech, bonusové jed-
nodenní karty ke kartě rezidentní atp.
 Argument, že to s parkováním na Již-

ním Městě ještě není tak špatné, proto-

že každý nakonec své parkovací místo 

nalezne, je založen na předpokladu, že 

bude možné do nekonečna a čím dál tím 

ve větší míře parkovat v rozporu s plat-

nou legislativou.  Není myslitelné nadále 

přehlížet a  tolerovat nedodržování prů-

jezdních profi lů komunikací, parkování 

na  přechodech nebo v  jejich těsné blíz-

kosti, stejně tak jako v blízkosti křižova-

tek atd. To vše výrazně zhoršuje rozhle-

dové podmínky a  normy průjezdnosti, 

a tak i bezpečnost silničního provozu. 

 Stav příprav ZPS ke  dni předání to-

hoto článku redakci Klíče je následující: 

Podkladové materiály pro zavedení ZPS 

na území Prahy 11 projednal a schválil 

výbor pro dopravu zastupitelstva hl. m. 

Prahy  a čekají na projednání v Radě hl. 

m. Prahy. Pak bude následovat vypsání 

soutěže na správce ZPS na území měst-

ské části. Vybraný správce zpracuje re-

alizační projektovou dokumentaci (umís-

tění dopravních značek, parkovacích 

automatů atp.), realizuje zónu a  začne 

se s jejím provozem. Nutno podotknout, 

že příjemcem veškerých tržeb ze zóny 

je magistrát hl. m. Prahy. Po  odečtení 

nákladů (mandátní odměna správci, jejíž 

výše je právě předmětem přípravy sou-

těže), je zisk dělen mezi MHMP a MČ.

 Městská část Praha 11 má zároveň 

ROZHODNUTÍ VYBUDOVAT NA  ÚZEMÍ JIŽNÍHO MĚSTA TZV. „MODRÉ 

ZÓNY“, PŘESNĚJI ZÓNY PLACENÉHO STÁNÍ A  DÁLE PRO JEDNODU-

CHOST JEN ZPS, ZVEDLO OČEKÁVANOU VLNU DOTAZŮ, PŘIPOMÍNEK, 

A JAK UŽ JE V NAŠICH KRAJÍCH ZVYKEM, I SPEKULACÍ. 

Zavedení zón placenného stání by mělo 

v budoucnu uvolnit v dané lokalitě 

10–15 % parkovacích 

míst.

FOTO: PETR KEFURT
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připraveny studie a návrhy na výstavbu 

parkovacích objektů, které jsou schop-

ny vstřebat rostoucí defi city parkova-

cích míst, ale nemůže to být její fi nanční 

zátěž. Užíváte-li vozidlo, musíte do něj 

koupit palivo, zaplatit pojištění, dálnič-

ní známku, hradit servis. A já přidávám: 

„Postarat se o parkování svého vozidla“. 

Tak to prostě chodí v celém trochu vys-

pělejším světě. Úroveň automobilizace 

po  roce 1989 prudce vzrostla. Komu-

nikace dimenzované na  0,5 vozidla 

na  jednu bytovou jednotku nejsou 

schopny pojmout dnešní 0,87. Pro-

to musíme zahájit, čím dříve tím lépe, 

výstavbu parkovacích domů. Vyřeše-

ní defi citů parkovacích míst na  celém 

Jižním Městě představuje v  dnešních 

cenách investici 2,5 mld. korun. Má je 

investovat obec namísto rozvoje škol, 

bezpečnosti, zdravotnictví či sociálních 

služeb? Já říkám ne! Toto je náklad provozovatele vozidla!  

 Jak už bylo řečeno i  napsáno, ZPS nejsou ničím novým, 

a stejně tak i reakce na jejich zavedení byly, jsou a budou vel-

mi, velmi podobné. Nejzřetelnější je to v případech, kdy ZPS 

nejsou od  začátku zavedeny plošně tak, jak je to navrženo 

i pro území Jižního Města (jen v okolí stanic metra). Obyvatelé 

příslušné oblasti, např. městské části, se zprvu rozdělí na dvě 

skupiny. Nadávají obě. Ti první se zlobí, protože musí za parko-

vání platit (mimochodem při ceně 700 Kč/rok jsou to 2 koruny 

denně) a ti druzí nadávají, protože u nich parkují ti, kteří prostor 

modrých zón z nejrůznějších důvodů opustili. Během roku řidiči 

v ZPS ocení jednodušší parkování i zlepšenou průjezdnost a ti 

mimo ZPS je ze stejných důvodů chtějí zavést také. Stejným 

vývojem prošla například Praha 3 a  já jsem hluboce přesvěd-

čen, že čeká i Jižní Město.

Jan Meixner

let a postaráno o ně bude každý všední 

den po celou dobu letních prázdnin. Tedy 

od 2. 7. do 31. 8. 2012. Kapacita tábo-

ra není omezená, s přibývajícím počtem 

dětí nabíráme další lektory a pružně při-

způsobujeme objednávky jídla, pití i pro-

gram pro děti. Každý den jsou pro děti 

připraveny sportovní nebo kulturní akti-

vity. Pondělky jsou ve znamení her v pří-

rodě, v úterý budou děti jezdit na celo-

denní výlety, středa bude patřit míčovým 

a  dalším hrám, na  každý čtvrtek bude 

připravena dobrodružná hra a  v  pátek 

se děti budou moci zapojit do  soutěží 

a  sportovních her. Za  jeden den rodiče 

zaplatí 200 korun, zbylou částku dotuje 

naše městská část. (V ceně je zahrnuto 

jídlo a pití, doprava na výlety i program 

na  celý den). Rodiče mohou svoje děti 

přihlásit na  jeden jediný den, týden, ale 

také třeba na celé prázdniny. 

 Vedle výše zmíněných příměstských 

táborů máme také připraven program 

pro ty nejmenší. Projekt Léto mezi stro-

my bude patřit předškolákům od  tří 

do  šesti let. Mateřské školky budou 

v průběhu prázdnin fungovat v omeze-

ném režimu. (Informace o  tom, kdy je 

která školka o prázdninách otevřena se 

dozvíte u vašich paní ředitelek v mateř-

ské škole nebo na webových stránkách 

městské části Praha 11.) A  tak mnoho 

rodičů předškoláků určitě bude kvitovat 

lesní mateřský klub, který nabízí jedno-

denní prožitkový program pro ty nej-

menší. Projekt je koncipován na základě 

myšlenky „lesních mateřských škol“ v níž 

se naprostá většina aktivit odehrává 

venku. Děti tráví většinu času v přírodě, 

lektoři se s dětmi budou věnovat tvořivé 

práci s přírodními materiály, zpěvu a nej-

různějším pohybovým aktivitám. Děti 

najdou zázemí ve srubu na kraji Milíčov-

ského lesa.

 Další nformace o  obou „táborech“ 

najdete uvnitř tohoto vydání časopisu 

Klíč nebo na www.praha11.cz.

 Přeji vám všem příjemné prožití let-

ních dnů. 

Dalibor Mlejnský
starosta městské části 
Praha 11

Slovo 

starosty

PRÁZDNINY NA JIŽNÍM MĚSTĚ 

Další školní rok se pomalu chýlí ke své-

mu konci. Děti už odpočítávají každý den 

do  začátku prázdnin. Mnoho rodičů si 

ale zároveň láme hlavu s tím, jakým pro-

gramem dětem naplní dva měsíce volna. 

Pro ty, kteří nemohou se svými dětmi 

být po dobu celých prázdnin, jsme opět 

připravili oblíbené příměstské tábory. 

 Od  roku 2008 (kdy jsme tábory or-

ganizovali poprvé) se jich zúčastnilo bez 

mála deset tisíc dětí. Jsme velmi rádi, 

že touto cestou můžeme pomáhat ro-

dičům, kteří o  prázdninách musí zůstat 

v Praze a chtějí, aby jejich děti smyslu-

plně trávily čas a užily si zábavu a dob-

rodružství. Příměstské tábory mohou 

navštěvovat děti od  pěti do  patnácti 

Špatné parkování výrazně zhoršuje 

průjezdnost vozů integrovaného 

záchranného systému

FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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KALEIDOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA

AEROBIC HÝBAL ŠKOLOU. Už 14. ročník soutěže 

Mikulka Aerobic Cup připravila tato škola pro děvčata 

a chlapce z 1. až 9. tříd základních škol a víceletých gym-

názií. Letos byla účast rekordní v počtu závodníků, i v počtu 

přihlášených škol. Nejvzdálenější školy byly až z Černého Mostu. 

PIETNÍ AKT. Jedenáctého května se na Chodovském 

hřbitově konal pietní akt u příležitosti 65. výročí konce 

2. světové války a k uctění památky účastníků Pražského 

povstání a vojáků Rudé armády, kteří padli v boji s německý-

mi vojsky v květnu 1945. Zúčastnili se ho zástupci radnice, velvy-

slanectví Běloruska, Polska, Ruské federace, Slovenska a Ukrajiny.

OLBRAM ZOUBEK ZMIZEL Z HÁJŮ. V prostoru před 

multikinem Galaxie již nenajdete sochu ze sousoší Den 

a noc Olbrama Zoubka, která byla součástí téhle lokality 

mnoho let. Tu odstranil její vlastník, společnost  esea CZ, a. s.

DEN ZEMĚ. Tradiční akce přilákala i letos na jaře 

ke stanici metra Opatov spousty návštěvníků, hlavně 

těch nejmenších. Ti viděli výcvik psů, ukázky záchrany 

živočichů a v obležení bylo stanoviště s lukostřelbou. Jako 

každoročně akci pořádala městská část Praha 11 ve spolupráci 

s Lesy hl. m. Prahy – Střediskem ekologické výchovy.

PRVNÍM 
OBČÁNKEM JE 

ANIČKA. V Cho-

dovské tvrzi přivítal 

starosta Dalibor Mlejnský 

prvního letošního občán-

ka, kterým je pro letošek 

holčička Anička Tomčíková. 

Ta si spolu s rodiči a ma-

lým bráškou užila svých 

prvních pár minut slávy jak je 

vidět z fotografi e v pohodě 

a s úsměvem ☺
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Městská část Praha 11 za posledních šest let navýšila 

kapacity mateřských školek o 775 míst, 

což je nárůst o 41 procent.

Přijďte na slavnostní akademii
Mateřská školka Vejvanov-

ského pořádá 5. června v Ko-

munitním centru Matky Terezy 

od  16 hodin akademii. Uvidíte vy-

stoupení malých mažoretek, fl étnistů, 

tanečníků a  připravena je Nezbedná 

hudební pohádka. V  předsálí bude 

k  vidění výstava dětských výtvarných 

prací.

Prázdniny jsou za dveřmi
Aktuální informaci pro maminky škol-

kových dětí o  tom, jaký je prázd-

ninový provoz jihoměstských ško-

lek najdete na  webu městské části 

www.praha11.cz v sekci školství, ma-

teřské školy, prázdninový provoz.

Do Lidic máme asi kilometr
Turisté a  znalci samozřejmě vědí, že 

Kladensko je o kousek dál. Státní ob-

lastní archiv na  Chodovci ale připravil 

výstavu Lidice žijí v  archivu. Překva-

pí vás mnoha novými doklady. Zvlášť 

teskné se zdají zvětšené fotografi e 

žáků, zhotovené pár dnů před tragédií 

jejich obce. Výstava je volně přístup-

ná v  pracovní dny 9.30–16.30 h. až 

do 27. června. 

   

Chodovské schody
V  květnu proběhl v  ZŠ a  MŠ Chodov 

I. ročník závodu s názvem Chodovské 

schody. Šlo o zdolání 93 schodů v co 

nejkratším čase. První místa ve všech 

kategoriích obsadili ti skutečně nejlep-

ší, psychicky i fyzicky nejzdatnější žáci, 

ale i zástupci „dospěláků“ rodičů i uči-

telů, kteří se k  této akci připojili. Sku-

tečnou výzvou se akce stala také pro 

nejmladšího účastníka, osmnáctimě-

síčního zástupce, sourozence žákyně 

školy. Všem, kteří zdolali Chodovské 

schody, patří gratulace a těšit se mo-

hou na druhý ročník.

Farmářské trhy i pro nejmenší
Každé pondělí a  středu je pro obyva-

tele Jižního Města připravena pestrá 

nabídka domácích produktů na oblíbe-

ných farmářských trzích nedaleko sta-

nice metra Háje. Nezapomínáme však 

ani na nejmenší. Součástí farmářských 

trhů se tak pokaždé stává jeden z oblí-

bených skákacích hradů – a je okolo něj 

vždy hodně dětského smíchu a rados-

ti. Příjemné prostředí doplňuje repro-

dukovaná hudba a  stále se rozšiřující 

nabídka různých produktů od ryze čes-

kých výrobců. 

Najdi 5 rozdílů

Soutěž o knížky z nakladatelství 
METAFORA
Máme květen a s ním se hlásíme s další 

soutěžní fotografi í. Tentokrát o zajímavé 

knížky tematicky zaměřené na  zahradu 

z nakladatelství METAFORA.

Správné odpovědi z Klíče 5: otvor ve vio-

loncellu, přezka na botičce děvčátka, čer-

ná miska vpravo dole, nápis na desce piá-

na, písmeno P na plakátu vpravo nahoře

Výherci knihy: 
Dana Sokolíková, Martin Strucek,  Jan Ml-

čoch, Eva Klasná, Zlatka Paličková. 

Na  fotografi i vlevo najděte 5 rozdí-

lů, kterými se liší od  fotografi e naho-

ře. Svoje postřehy posílejte emailem 

na klic@praha 11.cz nebo pošlete poš-

tou či zaneste na adresu redakce Klíče, 

Ocelíkova 672, Praha 11, 149 41, nej-

později do  15. června. Pět úspěšných 

a  rychlých odměníme knihou naklada-

telství METAFORA. Dnes budete hle-

dat pět rozdílů na  fotografi i ze soutě-

že vybíhání schodů (více v telegrafi cky). 

Vylosovaní výherci si mohou výhru vy-

zvednout po  telefonické domluvě (tel.: 

267 902 217) v redakci Klíče.  

Sponzor soutěže je www.metafora.cz.
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INFORMACE ÚMČ

Prohlášení starosty k dotazům na budovu 
Mateřské školy Janouchova

Bezpečnost a kamerový systém jsou stále 
aktuálními tématy

V  poslední době se na  městskou část 

Praha 11 i přímo na mne obrací velké 

množství maminek s dotazem, co 

zamýšlí městská část s budovou 

Mateřské školy Janouchova. Rád 

bych uvedl na  pravou míru fámy 

o  tom, že tato školka bude zbou-

rána. Opak je pravdou. Městská část 

Praha 11 má již zpracovanou projekto-

vou dokumentaci na  úpravy prostor 

této mateřské školy. Mateřská 

škola Janouchova je poslední 

nezregenerovanou školkou 

v  naší městské části (ostat-

ní jsme v  uplynulých letech 

již kompletně zrekonstruovali) 

a máme v plánu v nejbližším mož-

ném termínu začít regenerovat i  tuto 

školku. Velmi intenzivně cítíme další po-

třebu navyšování míst v mateřských ško-

lách. Jen za posledních šest let jsme díky 

našim krokům navýšili kapacitu školek 

o 775 míst (což je nárůst o 41 % oproti 

původnímu stavu) a v plánu máme další 

navýšení o dalších 200 míst.

Mgr. Dalibor Mlejnský

starosta městské části Praha 11

Zástupci policie a  okrskáři se na  všech 

společných setkáních se zástupci BD 

a SVJ stali téměř samozřejmostí. Je to 

ideální příležitost k  vysvětlení postupů, 

díky kterým se snižuje kriminalita, a po-

máhá to i vzájemnému seznámení a užší 

spolupráci s policií. 

 V  případě svědectví jakékoliv krimi-

nální činnosti doporučujeme bez prodlení 

volat tísňovou linku městské policie 156 

nebo přímo operační středisko Obvodní-

ho ředitelství městské policie Praha 11 

na tel.: 222 025 674, 222 025 675.

Znáte svého místně příslušného okrs-
káře?
Seznam jednotlivých okrsků s  přehle-

dem místně příslušných okrskářů najde-

te na internetových stránkách MČ Praha 

11 v sekci věnované Obvodnímu ředitel-

ství městské policie Praha 11.

Víte, že má městská část Praha 11 svo-
ji bezpečnostní mapu Jižního Města? 
Trápí vás zabezpečení vašich vozidel 
či automobilová kriminalita ve  vašem 
okolí? Nevíte co dělat v  případě ohro-
žení?
Odpovědi na  otázky najdete na  www.

praha11.cz pod odkazem městská poli-

cie Praha 11.

Máte zájem o kamerový systém či na-
pojení vašeho kamerového systému 
na  multifunkční dohledové centrum 
MČ Praha 11?
Pokud vaše bytové družstvo nebo spo-

lečenství vlastníků jednotek uvažuje 

nebo přímo realizuje vybudování vlast-

ního kamerového systému, nabízíme 

bezplatnou odbornou konzultaci ve  for-

mě poradenství a doporučení s důrazem 

na  možné varianty vašich plánovaných 

projektů včetně předpokládané fi nanč-

ní náročnosti i  technické specifi kace. 

V případech, kdy máte již vlastní kame-

rový systém zřízen, nabízíme obdobné 

konzultace s  konkrétním zaměřením 

na možné připojení vašeho kamerového 

systému do  multifunkčně dohledového 

centra MČ Praha 11.

 Máte-li zájem o tyto služby nebo se 

chcete na cokoliv z oblasti bezpečnosti 

a kamerového systému zeptat, obraťte 

se prosím na  manažera bytových druž-

stev a SVJ.

Petr Burda

manažer BD a SVJ

bd.svj.manazer@praha11.cz

tel.: 606 694 556 
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Seminář 
pro podnikatele 

z Prahy 11
Vážení podnikatelé, živnostníci 

a obchodníci, chtěli bychom vás opět 

pozvat na odborný seminář, tentokrát 

na téma „Zákoník práce v roce 2012“, 

který se bude konat dne 

28. června v KC Zahrada 
učebna č. 3 „Moderní učebna“, 

adresa: Malenická 1784/4, 

Praha 4-Chodov. 

Čas konání: 10–13 hodin
Občerstvení zajištěno. 

Seminář je zdarma.

V případě zájmu svoji registraci 

pošlete na e-mail: 

podnikatele@praha11.cz

V registraci prosím uveďte: název 

fi rmy, jméno účastníka/ů (za jeden 

subjekt se mohou účastnit 2 osoby). 

Projekt GovernEE učí spořit energii
Projekt GovernEE se za-

bývá efektivními postupy 

a  metodami k  zajištění 

nižší spotřeby energií 

ve  veřejných budovách 

a k této problematice přistupuje z úhlu 

tzv. good governance, tj. systému opti-

málního rozhodování. Mezi hlavní výstu-

py projektu patří zvýšení povědomí a do-

vedností v oblasti energetické účinnosti 

a  následnému efektivnějšímu využívání 

energií ve veřejných budovách. K  tomu-

to účelu jsou mimo jiné v  rámci projek-

tu uspořádána školení s  cílem zlepšení 

schopností uživatelů a  odpovědných 

osob v oblasti energetické účinnosti. 

 Na  konci února a  během března 

prošli školením vedoucí pracovníci a uži-

vatelé veřejných budov. Tito účastníci 

se seznámili nejen s  hlavními aspekty 

využívání energií, ale i  se zodpověd-

ným zacházením s energetickými zdroji, 

s  energetickými úsporami a  obnovitel-

nými zdroji energie. Během školení si 

mohli prohlédnout ukázky měřicí techni-

ky a byly jim představeny a vysvětleny 

energetické audity a  energetické štítky 

budov. I v následujících měsících budou 

probíhat další školení za účelem zlepše-

ní energetické účinnosti tentokrát pro 

správce budov.

 Projekt GovernEE je realizován 

v rámci operačního programu Nadnárod-

ní spolupráce Střední Evropa a je spolu-

fi nancován z prostředků ERDF. Na  jeho 

realizaci se podílí celkem sedm partnerů 

z pěti evropských měst. Tento projekt je 

realizován z Operačního programu Cen-

tral Europe. Program je kofi nancován 

z prostředků ERDF.  Jakub Ježek

www.governeeproject.eu
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MČ PRAHA-ÚJEZD INFORMUJE

ÚMČ Praha-Újezd vás zve na  veřejné 

setkání s občany, které se koná v pon-

dělí 18. června od  18.00 hod. v  sále 

Domu služeb Vodnická 531/44. Rádi 

bychom vás seznámili s budoucím roz-

vojem území a  připravovanou výstav-

bou v naší městské části. 

Beseda o územním 
rozvoji Újezdu

MČ Praha-Újezd
6. 6., 16.00: Vzdělaný zastupitel (školení zastu-

pitelů)

6. 6., 18.00: Klub seniorů (dále od 6. 9.)

18. 6., 18.00: Veřejné setkání s občany (beseda 

o územním rozvoji MČ)   

Klub Vodnická, o. s. 
(více na klubvodnicka.webnode.cz):

Každé úterý 10.15–11.15: Výtvarná dílna s prvky 
Montessori (pro děti od 2 let a jejich rodiče) 

Každé úterý 15.50–16.35: English Club – angličti-

na pro děti (6–7 let)

15. 6., 16.00: Putování před prázdninami (bojovka 

Milíčovským lesem, rodiče s dětmi)

Každé úterý 8.30–10.00: Angličtina pro dospělé 
(začátečníci)

Každé úterý 19.00–20.00 a 20.00–21.00: Power 
jóga
Každou středu 9.00–10.00: Power jóga
14. 6., 20.00: Matematika a čeština pro děti od 3 

do 6 let podle M. Montessori (přednáška)

Svět očima dětí, o. s. 
(více na svetocimadeti.webnode.cz):

Každou středu 17.00–18.00: Klub lesních skřítků 

(3–6 let)

A. Hovorková
Každou středu 14.30–15.30: Pilates a klasický 
strečink (rehabilitační cvičení pro ženy)

Sál Vodnická

Rekonstrukce ulic K Mostu, Nad Náhonem 
a zčásti K Motelu

Klub seniorů

Pálení čarodějnic

Stavění májky

Pronájem společenského sálu

V  současné době je ukončena rekon-

strukce ulic K  Mostu, Nad Náhonem 

a zčásti K Motelu. Ulice K Mostu a Nad 

Náhonem mají povrch ze zámkové dlaž-

by. Rekonstruovaná část ulice K Motelu 

má asfaltový povrch. Důvodem, proč 

nebyla ulice K  Motelu rekonstruována 

celá, je budoucí výstavba třinácti rodin-

ných domů v lokalitě V Potocích. Při vý-

stavbě těchto rodinných domů nebude 

možné využít pro příjezd na staveniště 

jinou komunikaci než výše zmíněnou ulici 

K Motelu. Je pravděpodobné, že zámko-

vá dlažba by tímto zvýšeným provozem 

těžké techniky utrpěla újmu a musela se 

brzy opravovat.

 V nově opravených ulicích platí režim 

„obytné zóny“ a je zde možno parkovat 

jen na  k  tomu vyznačených místech. 

Dále městská část zajistila opravu pro-

dloužení ulice K  Motelu směrem k  D1 

(zahrádkám). Povrch této části ulice je 

z recyklovaného asfaltu.

Ing. Pavel Staněk, odbor investiční

Jelikož se blíží letní měsíce a  v  klubu 

seniorů se nás schází velmi málo, bude 

ve čtvrtek 6. 6. 2012 od 18.00 hod po-

slední setkání. Po dvouměsíční přestáv-

ce se na Vás budu těšit v září, konkrétně 

6. 9. 2012 v 18.00 hod a doufám, že se 

sejdeme v plném počtu.

Julie Mikolášová, Klub seniorů

Večer 30. dubna jsme již podeváté pá-

lili čarodějnice. Pracovníci údržby úřadu 

městské části s  místními dobrovolníky 

připravili dřevo a postavili hranici. Krásné 

jarní počasí přilákalo mnoho rodin s dět-

mi. V 18.00 hod. byla zapálena hranice, 

na  které byla upevněna čarodějnice. 

Na ohni si děti s rodiči opékaly uzeninu. 

Pro dospělé bylo připraveno pivo a děti 

se mohly občerstvit limonádou. Hranice 

dohořela v  ranních hodinách. Na  bez-

pečný průběh pálení čarodějnic dohlíželi 

dobrovolní hasiči z Jižního Města. 

 Mnohokrát děkuji všem, kteří se 

podíleli na  přípravách 9. ročníku kácení 

stromu, stavění májky a pálení čaroděj-

nic. 

Václav Drahorád, starosta

Dobrovolníci z  Újezdu a  Kateřinek jako 

každý rok pokáceli smrk, odstranili nepo-

třebné větve a kůru a připravili ho na bu-

doucí májku.

 Stavění májky se uskutečnilo 30. 

dubna na újezdském náměstí. Po ozdo-

bení špičky barevnými fábory byla za po-

moci lan a žebříku vztyčena.  

ÚMČ  Praha-Újezd nabízí v Domě služeb 

Vodnická 531/44 k  pronájmu  spole-

čenský sál (70 m2) pro pořádání školení, 

kulturní a společenské akce. K dispozici 

je 45 míst, kuchyňka, šatna, wifi  připoje-

ní, ozvučení, koberec a podložky na cvi-

čení, bezbariérový přístup včetně WC. 

Cena pronájmu bez DPH činí 400 Kč/

hod. nebo 1 000 Kč/půlden nebo 1 500 

Kč/den. Pro zájmovou činnost a u dlou-

hodobých smluv nabízíme zvýhodněné 

nájemné. Kontakt na tel.: 737 212 528, 

info@praha-ujezd.cz. 

 Klub Vodnická, o. s., hledá cvičitelku 

Pilates pro již probíhající večerní cviče-

ní v  Sále Vodnická, tel.: 723  057  141,  

klubvodnicka@seznam.cz. 

Ing. Filip Ranoš, zástupce starosty
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FOTO: PAVEL STANĚK

FOTO: MIROSLAVA MINDŽÁKOVÁ

FOTO: JAROSLAVA MINDŽÁKOVÁ

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 
16. 4. 2012       
SOUHLASÍ:

 s  dokumentací výjimečně přípust-

né stavby – rodinný dům s  kavárnou 

na parc. č. 265/340 a 265/414,

 s  DÚR komunikací a  inženýrských 

sítí ke stavbě řadových RD na parc. č. 

214/6 za předem stanovených podmí-

nek.

SCHVALUJE:

 založení Svazu městských částí hlav-

ního města Prahy,

 poskytnutí fi nančního příspěvku 

ve výši 3 000 Kč na  rekondiční pobyt 

diabetiků.

Úplné znění textů je vyvěšeno 
na úřední desce, informačních vývěs-
kách a na webových stránkách úřadu.
Pavla Pitrmanová, kancelář starosty 

Důležitá usnesení 
zastupitelstva
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ŠKOLSTVÍ

• Školky si to parádně užily v hale na Květňáku

• Při playbacku padaly výkony•  Florbalové klání předškoláků 
mělo grády

 Před dvěma roky na podzim vznikl nápad umožnit dětem 

z  mateřských škol Markušova a  Dubnova cvičit a  trénovat 

na sportovní hry mateřských škol. Bylo to v rámci hodin, které 

má k dispozici ZŠ Květnového vítězství 1554 v nové sportov-

ní hale Jižního Města.

 Akce byla velmi úspěšná, a proto jsme se do ní opět pustili 

i letos a rozšířili cvičení i pro děti z Mateřské školy Vejvanov-

ského. Ujala se toho 5. A  spolu se svojí paní učitelkou a každý 

měsíc od října do dubna tohoto roku připravila pro děti v hale 

tyto disciplíny: hod do dálky tenisovým míčkem, pětiskok, běh 

na 25 m štafetovým způsobem, skákání v pytli a překážkový 

běh.

 Zpočátku rozpačití páťáci velmi brzy s  jistotou pomáhali 

malým dětem s oblékáním, se správným prováděním disciplín, 

vodili družstva, nosili míčky a měřili délku i čas.

 Odměnou nám všem pak byly výkony malých předškoláků, 

jejich radost z vlastních úspěchů, rozzářené oči a veselý pokřik 

„hurá“ na závěr každého cvičení.

 V  posledním dubnovém cvičení jsme slavnostně vyhod-

notili nejlepší výkony předškoláků a sestavili družstva, která 

Mateřskou školu Markušova i Vejvanovského reprezentovala 

na květnových Sportovních hrách mateřských škol Prahy 11.

Paní učitelky z mateřských škol všechny sportovce odměnily 

medailemi.

 A  co říci závěrem? Všem se nám to moc líbilo a  těšíme 

se na další spolupráci a cvičení s malými sportovci v příštím 

školním roce.

Lenka Mašínová, tř. uč. 4. A

Názory a pocity žáků 5. A:
•  „Děti byly trpělivé a šikovné. Mám z toho dobrý pocit a jsem 

rád, že jsem se toho mohl zúčastnit.” (Jakub V.)

•  „Děti cvičily velmi dobře, líbila se mi jejich spolupráce. Snad 

jsme je něco naučili.” (Natálie S.)

•  „Cvičení s dětmi mám moc ráda. Líbí se mi, jak moc se snaží 

a jsou milé a hodné.” (Anežka J.)

•  „Mně se to moc líbilo, protože děti poslouchaly a myslím, 

že se bavily a my jsme se také bavili, takže to nemělo chy-

bu!” (Kuba K.)

•  „Všechny disciplíny děti zvládly výborně. My školáci jsme si 

to velmi užili a podle mne jsme si z toho vzali ponaučení jak 

se chovat k menším dětem.” (Dominika D.)

Základní škola Mikulova připravila pro žáky zajímavou soutěž 

v playbacku. Děti si nacvičily vystoupení na vybranou písničku. 

Hodnotil se kostým, originalita, show. Porota se skládala jak 

z učitelů, tak hlavně z dětí. Nebylo důležité, kdo zvítězil, ale to, 

že si vystupující děti i diváci, jak je vidět z fotky, celý den skvěle 

užili. red

Jaro patří v  Základní škole Mendelova tradičnímu turnaji ma-

teřských škol ve fl orbale Mendelka Cup. Celý turnaj doprovázel 

bojovný duch předškoláků za mohutného povzbuzování paní 

učitelek. A bylo na co se dívat. Sešlo se 8 družstev, z nichž nej-

lepší umístění vybojovaly děti z MŠ A. Drabíkové. Na druhém 

místě se umístilo družstvo MŠ Sulanského. Bronzovou medaili 

dostaly děti z MŠ Madolinka.  red

FOTO: LENKA MAŠÍNOVÁ

FOTO: PETRA ZELENÁ

FOTO: PAMELA HAVLÍČKOVÁ



1. 6.
 Den dětí – den plný zábavy a sportu 

Squashpoint, Květnového vítězství 

938/79, 14.00–18.00 hod.

Tomáš Urban, Squashpoint

2. 6.
 Florbalový turnaj Chodov Fatpipe 

starší žáci a dorostenci
Hala TJ JM Chodov, 8.00–20.00 hod.

TJ JM Chodov

 Fotbalový turnaj mladších přípra-
vek O pohár starosty MČ Praha 11
ZŠ Mikulova, 9.30–16.00 hod.

TIME 4 SPORT, o. s.

3. 6.
 Florbalový turnaj Chodov Fatpipe 

starší žáci a dorostenci
Hala TJ JM Chodov, 8.00–18.00 hod.

Kompletní přehled červnových akcí 
najdete na  webu Prahy 11 kultura 
a sport přehled sportovních akcí.
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RELAX

•  Nadějný vstup do světa 
moderní gymnastiky

Andrea Kheilová teď na  jaře startovala 

na Světovém poháru v italském Pesaru. 

Gymnastka z  oddílu moderní gymnasti-

ky Ideastav Chodov se na tomto malém 

mistrovství světa rozhodně výsledkově 

neztratila a  v  obruči dokonce skončila 

v elitní třicítce – na 29. místě. 

 Výsledky naší talentované moderní 

gymnastky z naší městské části budeme 

sledovat i nadále a budeme o nich infor-

movat. Andrea byla v  květnu společně 

se svými kolegyněmi z oddílu na dalším 

mezinárodním závodě – v maďarské Bu-

dapešti.

 Chodovští fanoušci jim drželi palce 

a posílali jim do Maďarska pozdrav s tra-

dičním bojovým pokřikem: „GO CHODOV 

GO!!!“. 

 Naše závodnice tento pokřik určitě 

vyslyšely, v týmech skončily na 4. místě 

a všechny se probojovaly do fi nále.

red

•  Neseď doma 
a přidej se 

Oddíl HC Háje JM Praha přijímá do spor-

tovní přípravky dívky narozené v  letech 

2001–2007

Kdy: červen, každé úterý a středa vždy 

mezi 17 a 18 hodinou

Kde: Hřiště HC Háje, ulice K Jezeru, 

(hřiště je hned vedle fotbalového hřiště 

FC HÁJE, přímo nad hostivařskou 

přehradou) 

Kontakt: hchaje.mini@seznam.cz

www.hchaje.cz

Mgr. Renáta Slavíčková

tel.: 728 406 208
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• Trojbojařka Jana Hrabalová je prostě třída
Úspěšné jihoměstské sportovkyni se 

podařilo v Kuřimi na 20. Mistrovství ČR 

mužů a  žen v  silovém trojboji nasbírat 

mezi ženami nejvíce úspěchů. Stala se 

absolutní vítězkou s 486,15 body Wilk-

se, zvítězila ve  sloučených kategoriích 

do 57, 63 a 72 kg s výkonem v trojboji 

492,5 kg. Jednotlivé výkony měly hodno-

tu: 200 kg dřep, 120 kg tlak a 172,5 kg 

mrtvý tah. Podařilo se jí o 10 kg překo-

nat stávající rekord v dřepu a podařilo se 

jí vytvořit i nový český rekord v trojboji. 

Stala se držitelkou poháru pro nejkrás-

nější sportovkyni mistrovství, a aby toho 

nebylo málo, získala od  ČSST ocenění 

za své vynikající výkony v roce 2011. Pří-

nosem pro silový trojboj je, že Jana pro-

zatím odložila svoji přípravu na soutěže 

v  bodyfi tness a  připravila se na  jarní 

sezonu v trojboji. Zeptala jsem se Jany, 

kdo všechno stojí za  jejím úspěchem 

a komu patří její dík. Chtěla bych podě-

kovat mojí rodině, která mě velice pod-

poruje, i když zprvu nesouhlasila, abych 

tento sport dělala, svému nastávajícímu 

Milanu Špinglovi, který mě při tréninku 

tedy neskutečně štve a rozčiluje, nicmé-

ně je fakt, že díky němu jsem se naučila 

závodit v  dresech a  psychicky zvládat 

závodní stres a  rozhodně to se mnou 

nemá vůbec jednoduché! A na závěr můj 

velký dík patří mým sponzorům Albresa 

S.A. a Adidasobchod.cz, bez jejichž pod-

pory by moje výsledky nebyly takové. 

My přejeme Janě další sportovní úspě-

chy a hlavně… za nás a určitě i za vás… 

Gratulujeme. daf

FOTO: SOUKROMÝ ARCHIV JANY HRABALOVÉ

•  Velká gratulace našim fl orbalistkám
Hráčkám Herbadent SJM Praha 11 se 

v  sobotu 21. dubna podařilo získat již 

šestý mistrovský titul v řadě! V O2 Aré-

ně se jim před více jak 5 tisíci diváky 

podařilo zvítězit 6:2 nad hráčkami FbŠ 

ROPRO Bohemians 2 a staly se historic-

ky prvními vítězkami Superfi nále fl orbalu 

v ČR! Takže velká gratulace všem, kteří 

se o úspěch zasloužili.

 red

FOTO: ARCHIV KLUBU

Historicky prvními 

vítězkami superfi nále 

jsou jihoměstské fl orbalistky.
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OSOBNÍ PŘÍSTUP 
V PRODEJNĚ 
INTERNETOVÉHO OBCHODU 

V každé prodejně KASAHOUSE 
můžete využít náš školený personál.

SKORKOVSKÁ 1511, 198 00 PRAHA 9-ČERNÝ MOST

V OBLOUKU 266, 251 01 PRŮHONICE/ČESTLICE

PO-PÁ 8-20

SO-NE 9-19WWW.KASA.CZ

Trápí vás oslabená imunita?
Jste unaveni?

Vyžeňte toxiny z těla!
Studio NEXT WELLNESS  vám nabízí řešení.

Termín si rezervujte na tel.: 602 748 006, 728 301 003

HLEDÁTE ZUBAŘE?
Dental Care Clinic přijímá nové pacienty
Nabízíme moderní a bezbolestnou stomatologii
Kosmická 537/2, Praha 4, Háje
tel.: 608 508 254
www.dcclinic.cz          Máme smlouvy se ZP

krizové situace  problematika závislostí  poradenství
Nabízí psychoterapeutka s výcvikem SUR a s více než dvacetiletou praxí na psychiatrii, 
posledních osm let se intenzivně zabývající léčbou závislostí (hry, alkohol, drogy…).

Tel.: 605 173 630                                  500 Kč/60 minut

POLIKLINIKA OPATOVSKÁ
Opatovská 11, po–pá 7:30–18:30

Založte si zdarma klientskou kartu v našich lékárnách
a čerpejte řadu výhod. Více informací získáte v lékárně.

Přijímáme e-recepty

POLIKLINIKA MALEŠICE » nonstop «

POLIKLINIKA ŠUSTOVA » nonstop «

POLIKLINIKA OPATOVSKÁ

POLIKLINIKA KARTOUZSKÁ

S novou klientskou kartou
ještě více slev a výhod!

sleva 30 Kč na recept

Přijím

ss-30 KčSLEVA
-30 KčSLEVA
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CENY, KTERÉ SI ZAMILUJETE

Zlepšete své bydlení a zároveň 

UŠETŘETE až 664.500 Kč 
včetně nákladů na stěhování*

* sleva platí pouze při podpisu rezervační smlouvy do  7. 5. 2012.

Náklady na stěhování hrazeny pouze při stěhování v rámci Prahy, do max.10 stěhovacích hod., obalový materiál a balení není zahrnuto.

WWW.STEINEROVA-BYTY.CZ tel.: +420 724 244 143

®

ANGLIČTINA, FRANCOUZŠTINA, ŠPANĚLŠTINA, NĚMČINA 
pro děti i dospělé

Novinka! letní příměstský tábor
kurzy pro děti  od 3 let

konverzace s rodilým mluvčím
příprava ke Cambridg. zkouškám

výuka Aj v mateřských školách
dopolední program pro předškolní děti

,,specialista na dětské kurzy“ 
Více informací naleznete na:

www.jsfan.cz     tel.: 777 147 599     email: jsfan@jsfan.cz

Již 9.rokem v Praze

Zkušební hodina 
ZDARMA

CESTOVNÍ AGENTURA
       www.nubis.cz
Zájezdy od 150 českých a německých 
cestovních kanceláří do celého světa.

Metro C – Háje – vedle Alberta Tel.: 222 365 747 
Po–Pá   9,00–19,00 777 755 714

               

Nubis.indd   1 13.11.2009   9:23:50

Učíme ženy jak být krásnými 

v každém věku a při každé příležitosti

Kosmetické poradenstí 

 –  dozvíte se, jak efektivně pečovat 

o pleť a vyzkoušíte si skvělé účinky 

hypoalergenní kosmetiky na vlastní kůži.

Líčení 

 – svatební a k různým jiným příležitostem.

Minikurz líčení 

 – make-up a denní líčení.

Vizážistika 

 – barevná typologie.

Hodina krásy pro Vás zdarma.

Studio MK
Kontakt: 777 079 284
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Čtenáře srovnávání zajímá, redakci to těší
Tentokrát míříme do  Brodského ulice. 

Opatovská ulice přivábila pamětníky na-

tolik, že přiměla k pokračování, ale už se 

ozvali zájemci ze severních strání Jižní-

ho Města. Z  okolí Leopoldovy ulice za-

tím ještě chybějí staré fotografi e. Zato 

je k  dispozici hezké srovnání prostředí 

v Brechtově ulici. Bydlí tam totiž Ing. Pa-

vel Smolík. Vedle jiných zájmů je pilným 

zpravodajem depozitáře našeho muzea 

v oblasti kartografi e. Srovnává mapová 

zpracování našeho regionu. Když hledí 

na ulici, vidí prostor i v minulosti.  Za časů 

dávného Chodova „tudy vedla polní ces-

ta támhle od chodovské školy,“ ukazuje 

vzhůru ulicí na kdysi jedinou, dnes jednu 

ze dvanácti jihoměstských škol. Základ-

ních, tu uměleckou základní a  všechny 

vyšší a  vysoké vynecháváme. Kdysi se 

o zdejších komunikačních souvislostech 

v Klíči psalo, ale to už je roků…

 Dnes máme ve fondech muzea srov-

nání Brodského ulice z aparátu pana in-

ženýra z  roku 1980 a  před nedávnem. 

Autor si dal záležet. Kde šla tehdy mladá 

žena s dítětem a s jeho hračkou, jde jiná 

mladá žena se svými potřebami. Kde stá-

la dobová auta, stojí dnešní dobová auta. 

Výhled se vytratil, nahradila ho uklidňující 

zeleň stromů, které tehdy zcela chyběly. 

A ty domy v mezičase zdomácněly. Ces-

ta od  ulice Květnového vítězství, kdysi 

Komenského, která je ovšem kdesi za fo-

tografem, sbíhala přibližně v  místech 

ulice Mokré, sděluje pan inženýr, „mírně 

kose do  souvislé linie zástavby vlevo“. 

Dole překračovala dnešní okružní komu-

nikaci, mířila ke Kulatému Chodovci, „tam 

mírně vpravo v bok a po cestě, kde se 

dříve dalo i jezdit a pak vlevo“. Dál pros-

tě a jednoduše do Záběhlic. Ulice tu mají 

starší kořeny. Jiří Bartoň

Brodského ulice r. 1980. Brodského ulice dnes. 

Není chození jako chození
Že se Jižní Město může pochlubit různý-

mi výraznými výsledky, kterých sportovci 

všeho věku v jeho dresu dosáhli, ví každý, 

kdo se o ně zajímá. Stejně tak, že jsou 

u nás pro mnohá odvětví sportu a tělo-

výchovy dobré podmínky. Zní to chlubivě, 

ale proč ne, když se jedná o čtvrť, kde 

žijeme. Někdy stačí málo, když se přidá 

hodně osobní snahy. V  sobotu 5. květ-

na se Centrálním parkem proháněly děti 

při 3. ročníku Běhu broučků, pořádaném 

Sportovním Jižním Městem, o. p. s. Pak 

došlo na chodce, s nimiž byste se zapo-

tili při snaze je předběhnout. Na startu 

úspěšného 3. ročníku Opatovské desít-

ky v chůzi se sešli zástupci šestnácti klu-

bů nebo oddílů z různých koutů republiky 

i ze Slovenska. Ta „desítka“ je „pouhých“ 

deset kilometrů. 

 Prvním závodníkům stačilo na  jejich 

zdolání něco mezi čtyřiceti a  padesáti 

minutami. Vyhrál Milan Rízek, slovenský 

reprezentant a zdejší vítěz již z minulých 

let. Druhý byl český reprezentant Karel 

Ketner, účastník letošního Světového 

poháru. Dobří byli i  další a  stejně tak 

ženy, závodící na  pět kilometrů, mezi 

nimiž  byla jedničkou Martina Netolická 

z ACP Olymp Brno. V dnešním uspěcha-

ném světě nových informací je to málem 

vzdálená minulost. 

 Zato podíl obětavých organizátorů  

v čele s ředitelem závodů, jihoměstským 

Zdeňkem Simonem, je trvalou hodnotou, 

jaké bychom si měli vážit. V klidu zajistili 

trať, získali pomoc policie, zorganizovali 

zázemí a celý průběh závodů, asistovali 

při nich, kde bylo třeba. Když bylo vše 

uzavřeno a  pohár starosty městské 

části Praha 11 předán, neměli ještě čas 

na povídání. Museli přece všechno prvně 

uklidit. Byly to úspěšné závody a přines-

ly příjemné pocity. 

Jiří Bartoň 

FOTA: PAVEL SMOLÍK  

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Krátce po startu, 

s číslem 14 budoucí vítěz.



Bezpečný život s Edou

 Senioři, děti a  handicapovaní lidé 

patří mezi jednu z  nejvíce ohrožených 

skupin obyvatel nejen v  ČR. Nezisková 

společnost Bezpečný život se proto za-

měřuje primárně na tuto skupinu obyva-

tel poskytováním sociální služby Tísňo-

vá péče. Tato služba je zajištěna pomocí 

elektronického dohledového asistenta, 

ve zkratce mu říkáme EDA.

Kdy a  kdo založil neziskovou společ-
nost Bezpečný život?
Bezpečný život, o. p.  s., vznikl v  roce 

2011. Založila jej akciová společnost Pla-

net A  – poskytovatel komplexních 

telekomunikačních služeb, pod-

nikající pod obchodní znač-

kou AIM Networks v rámci 

společenské odpovědnosti 

fi rmy (CSR). Snahou Planet 

A, a. s., je podporovat sociální 

soudržnost cílových sku-

pin s mladou generací, 

poskytovat kvalitní 

služby a  modifi kovat zku-

šenosti ze soukromé sféry 

do neziskové.

Co Tísňová péče lidem nabízí?
Tísňová péče je komplexní služba, díky 

které můžeme poskytovat servis v  po-

době asistenční služby 24 hodin denně, 

7 dní v  týdnu, po celý rok. Zjednoduše-

ně to znamená, že uživatel, který tuto 

službu využívá, je nonstop monitorován 

prostřednictvím EDY a  v  případě jaké-

koliv nouze (zdravotní indispozice, pád 

v domácnosti, přepadení atp.) zmáčkne 

tlačítko, které je napojeno na  centrální 

dispečink Call centra. 

Můžete nám více popsat funkce EDY?
EDA je složen ze silikonového pásku, 

který je volně nastavitelný a  zařízení 

chrání před vnějšími vlivy. Přístroj je vo-

děodolný a je určen k nepřetržitému no-

šení při všech činnostech, např. při úkli-

du domácnosti, venku na procházce atd. 

Zároveň obsahuje GSM modul a  GPS 

lokátor a funguje i  jako komunikační za-

řízení. Takže uživatel služby komunikuje 

s call centrem pouze přes EDU, a proto 

už není zapotřebí využívat telefon.

 Display obsahuje tři tlačítka: červené, 

žluté a  zelené. Červené tlačítko slouží 

na přivolání pomoci v případě ohrožení 

života uživatele. Po  jeho stisku se oka-

mžitě ozve call centrum a  zjistí, v  jaké 

situaci se uživatel nachází. Zároveň se 

operátorce CC zobrazí osobní Karta 

uživatele. Díky systému GPS lokalizuje 

polohu, příp. využije odposlechu z místa 

aktuálního pobytu a tím okamžitě zpro-

středkuje dotyčnému pomoc. Žluté tla-
čítko se používá pro komunikaci s blízký-

mi nebo s rodinou. Pokud zmáčkne žluté 

tlačítko, automaticky se vytáčí telefonní 

číslo blízké osoby nebo je odeslána před-

volená SMS zpráva dle individuálního 

přání klienta. Zelené tlačítko lze využít 

jako technickou podporu jak pro zařízení 

samotné a do budoucna také pro hava-

rijní situace v domácnosti.

Jak začala spolupráce neziskové spo-
lečnosti Bezpečný život, o. p. s., s Jiho-

městskou sociální, a. s.?
Tísňová péče je ve světě hodně 

používaná sociální služba, 

která umožňuje svým uži-

vatelům co nejdéle setrvat 

v  jejich domácím prostředí 

při nevelkých fi nančních nákladech. 

U  nás je bohužel 

zatím relativně ne-

známým pojmem. 

V nedávné době dokonce 

vysílala ČT seriál Život je 

ples, který se této problematice 

také věnoval. Proto se BŽ, o. p. s., hned 

po  svém založení orientovala na  tuto 

ohroženou skupinu obyvatel. A nabídla 

svou službu v  pilotním projektu právě 

městské části Praha 11, která prostřed-

nictvím Jihoměstské sociální, a. s., využi-

la tuto nabídku a podílí se spolu s námi 

na  propagaci EDY. Pro tuto příležitost 

jsme připravili speciální nabídku první 

měsíc služby na vyzkoušení ZDARMA. 

Kde se čtenáři dozví podrobnosti 
o této službě?
U Hellady

140 00 Praha 4-Michle

Tel.: +420 246 067 010

e-mail: info@bezpecnyzivot.eu

www.bezpecnyzivot.eu

Ve čtvrtek 14. června 
se ve stravovacím centru 

Křejpského 1502/8, Praha 11 
od 15.30 hodin 

uskuteční veřejné představení 

služby TP a zařízení EDA, 
kam všechny srdečně zveme. 

Budete mít možnost si zařízení EDA 

prohlédnout a vyzkoušet všechny 

jeho funkce.
 

Díky za rozhovor a přejeme mnoho štěs-

tí v této záslužné činnosti.

red
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Seniorská komise 

 Na jednání Komise seniorů při RMČ 

Prahy 11  7. února 2012 seznámila 

Mgr.  Gabriela Hostomská, vedoucí 

odboru sociálních věcí a  zdravotnic-

tví, velmi dokonale všechny přítomné 

se základními legislativními změnami 

sociální reformy.

 Senioři by měli vědět, že došlo pře-

devším ke sjednocení procesu výplaty 

nepojistných dávek sociální ochrany. 

Nyní o  nich rozhoduje úřad práce. 

Pro Prahu 11 je to kontaktní pra-

coviště v  Bohúňově ulici 1553, tel.: 

950 178 725.

     OSVZ ÚMČ Prahy 11 je ovšem 

připraven poskytovat i nadále služby 

sociální péče o starší občany, nemoc-

né či zdravotně postižené, včetně 

odborného sociálně právního pora-

denství. S účinností od 1. ledna 2012 

bylo proto zřízeno nové oddělení so-

ciální péče a pomoci.

 Na schůzi 10. dubna věnovala naše 

komise velkou pozornost spolupráci 

s  Českým svazem bojovníků za  svo-

bodu na  Jižním Městě. Předsedkyně 

52. organizace ČSBS Ing.  Ludmi-

la Hájková seznámila členy komise 

ve velmi poutavém projevu s činnos-

tí ČSBS, podrobně vylíčila i  aktivity 

této organizace, zejména v působení 

na  mládež ve  školách při besedách 

o fašismu. Ing. Hájková i další členo-

vé ČSBS jezdí také s mládeží na po-

znávací výlety do Terezína a Lidic.

 Členové seniorské komise se do-

hodli na konkrétní spolupráci s ČSBS. 

Budeme se starat mj. o  pomníky 

1. a  2. odboje na  Jižním Městě, zú-

častníme se pietního aktu na  Cho-

dovském hřbitově u  příležitosti 67. 

výročí vítězství nad fašismem. ČSBS 

také přijímá do  svých řad nové čle-

ny sympatizanty. Zájemci se mohou 

přihlásit u  Ing.  Hájkové na  telefonu 

727 928 140.

 Seniorská komise se samozřej-

mě zabývala i  různými připomínkami 

a návrhy občanů. Předá je vedení MČ 

Prahy 11.

 Senioři se mohou také informovat 

na stránkách „Klíče“ i jinde o různých 

akcích výhradně pro seniory. Jedná 

se například o  projížďky retrobusem 

po  památkách Jižního Města, které 

organizuje PhDr. Jiří Bartoň.

doc. PhDr. Jaroslav Kobr, CSc.

člen Komise seniorů

při RMČ Praha 11

INFORMUJETITULEK JE HESLEM NEZISKOVÉ ORGANIZACE BEZPEČNÝ ŽIVOT, O. P. S., 

A CO SI POD TÍM MAJÍ ČTENÁŘI PŘESTAVIT, JSME SE ZEPTALI MARTINA 

HAVRDY, ŘEDITELE SPOLEČNOSTI.

SOCIÁLNÍ



Divadlo Šnek udělalo z Jižáku město snů
Street For Art je původně lokální festival, 

který však přerostl přes hranice městské 

části a stal se kulturní akcí celopražské-

ho významu. Stal se pro mnohé lidi dů-

vodem návštěvy odlehlé lokality Jižního 

Města, tedy jakýmsi pojítkem mezi cen-

trem a periferií. Zachovává si však stále 

svůj lokální charakter – zapojuje místní 

umělce, dobrovolníky, spolupracuje se 

školami a řeší témata, která jsou pro lo-

kální kulturu aktuální. Ne jinak tomu bylo 

i na 5. ročníku festivalu. Hlavním téma-

tem festivalu SFA 2012 byla KULTURA 

V MÍSTĚ, VE KTERÉM ŽIJEME. 

Vztah k  místu je základním 

předpokladem kulturní souná-

ležitosti. K místu, které může 

být naším domovem, k  mísu, 

kde jsme vyrůstali, kde jsme 

něco zažili, může to ale být 

i  městská čtvrť či celé město, 

které máme rádi. Takové mís-

to pak formuje způsob našeho 

života, generuje vzorce našeho 

chování, nese tradice našich 

předků a tříbí náš vkus.

 Po dobu devíti dnů byla cen-

trem kulturního dění na  Jižním 

Městě zbrusu nová divadelní 

scéna – Divadlo Šnek. Na  prk-

nech „Šneka“ proběhl první a po-

slední koncert formace Bonus & 

Temný Síly Band, odborní disku-

téři prohovořili kulturní politiku 

Prahy za posledních 20 let během 

zvláštní edice diskuze DOXagora, 

připravené ve spolupráci s holešo-

vickým centrem současného umění 

DOX. Stihly se i workshopy komunitního 

zahradničení, přednášky či fi lmový mini-

festival. Zlatým hřebem pak byla světo-

vá premiéra divadelně-fi lmového projek-

tu „Jižák, město snů.“ Šest teenagerů 

v něm pod vedením režisérky Petry Tej-

norové odkrývalo charakter a  identitu 

největšího pražského sídliště. Publikum 

nechaly děti nahlédnout do svých všed-

ních dnů a do pocitů a zkušeností, které 

na  Jižáku zažívají. Zároveň se podělily 

o své sny a vize budoucnosti této 

čtvrti. „Těšil jsem se na  překvapené di-

váky, kterým děti ukážou, jak profesio-

nální divadelní práci odvedly. Ukázalo 

se, že skvěle držely krok s  výbornou 

hudbou a  projekcemi, a  pozitivní pře-

kvapení diváků bylo na místě. Snad se 

podaří uvést představení Jižák, město 

snů i  v  budoucnu pro další publikum,“ 

říká k  tomu ředitel festivalu pan Jiří 

Sulženko.  Jan Noháč

Průhled do Divadla Šnek na diskutující při konferenci 

„4 stoly pro kulturu.” Tématem byla kulturní politika 

a podpora kultury v centru a na periferii

Divadlo Šnek přeměnilo prostor, kterým lidi obvykle 

jen procházejí, na  životem tepající místo. Lidé se 

zastavují, setkávají a baví.

„Kultura je tam, kde jsou lidé,” dočtete se uvnitř opa-

tovské spirály. Heslo festivalu Street For Art vyzdvihu-

je význam vztahu k domovu a znamená také, že pro 

kulturu jsou lidé důležitější než budovy či instituce.

FOTA: BLACK BEE



Divadlo Šnek den před zahájením. Zbývá dostavět prostor pódia a dřevěné stěny.

Festival je zahájen, Divadlo Šnek ožívá koncertem. Stanice metra 

Opatov se na devět dnů mění na centrum lokální kultury.

Slunce zapadá za Šnekem a atmosféra se 
uvolňuje, začíná to pravé festivalové veselí.

Návštěvníci se baví před divadlem a  festivalovou 

kavárnou, zatímco se scéna přestavuje a  chystá 

na další program

Rapper Bonus předvedl, proč dostal cenu 

Apollo za nejlepší album roku. Jen pro festi-

val dal dohromady kapelu Temný Síly Band.
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HLEDÁME  BYTY

Pro naše klienty urgentně hledáme byty.
Garantujeme nejvyšší možnou cenu! (neplatíte žádnou provizi!)

Rychlé jednání, pozdější vystěhování nevadí!
Právní služby ZDARMA

Kontaktujte nás, prosím, na tel.:  603 872 485 a 739 406 126
Mgr. Bohuslav Papírník a Rudolf Bálek

BLANÍK REALITY s.r.o. , Blanická 16, 120 00, Praha 2 – Vinohrady

www.blanikreality.cz

REKONSTRUKCE
B Y T O V É  J Á D R O

ZAJISTÍME VŠE – práce na klíč
Z e d n í c i ,  o b k l a d a č i ,  e l e k t r i k á ř i ,  i n s t a l a t é ř i ,  

m a l í ř i ,  k u c h y ň s k é  l i n k y

tel.: 602 244 255       www.bytovejadro.cz

Autoelektrika • Mech. práce • Klempířské práce vč. laku • Revize LPG •
Rovnací stolice • Autosklo • Zajištění STK • Diagnostika a tachometry •

Opravy havarovaných aut včetně projednání s pojišťovnou •
Plnění klimatizací všech značek aut včetně opravy a otestování

PO DOBU OPRAVY ZAPŮJČUJEME NÁHRADNÍ AUTO
mobil: 731 208 823, tel.: 272 937 482 
e-mail: Milan.Vranek@seznam.cz

Praha 11 – Chodov, Zakouřilova 142
www.auto-vranek.cz

AUTOSERVIS – zde na Chodově

L L
L L
L L
L L

-

-

-

-

-
-

Kde se internet potkává s kamenem

-

-

-

-
-

-
-
-

MANAŽER OBCHODNÍHO TÝMU
Do svého týmu hledáme schopné, ambiciózní a 
komunikativní členy, kteří chtějí rozvíjet svoji PROFESNÍ 
KARIÉRU ve finančním sektoru. 

Propracovaným systémem školení Vás naučíme produkty, 
obchodní taktiky a v případě zájmu dalšího rozvoje 
pomůžeme stát se manažerem.

Pod vedením zkušeného týmu se můžete stát úspěšnými. 

V případě zájmu  
mě kontaktujte:  
e-mail: IVoithova@cpoj.cz 
tel.: 224 551 503

Kariéra ve finančním poradenství? 

Nadstandardní výdělek a doživotní renta?

Chcete pracovat samostatně nebo řídit tým?
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Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí vždy do vyprodání zásob.

Otevírací  doba:  pondě l í  –  pátek  7 00 –  18 00 hod .     NIC NENÍ PROBLÉM.. . !

    MASO – UZENINY KK    MILOŠ KŘEČEK
Co v neděli k obědu? Ke Křečkovi zajedu.

Ke snídani páreček a k večeři řízeček.
Náš uzený špek na nervy je lék.

Na Sádce 659/24, Chodov (u zastávky MHD), tel.: 724 861 443

Akční ceny ČERVEN
Zauzený gothajský salám 94,90 59,90 Kč
Métský salám. 119,90 99,90 Kč
Čajovka 124,90 104,90 Kč

Jánošíkova klobása 149,90 129,90 Kč
Vepřová pečeně s.k. 119,90 104,90 Kč
Kuřecí stehna 54,90 44,90 Kč
Hovězí přední s.k. mladý býk 99,90 89,90 Kč

Trvale snížená cena
Libové párky  49,90 Kč
Drůbeží jemné párky  46,90Kč

1 km od Průhonického parku v Jesenici u Prahy 
zděné domy 4+kk s pozemky 640 m2 od 3 787 000 

na klíč s DPH (k dokončení od 2,98 mil. Kč). Služby, PID. 

Tel.: +420 777 934 809         www.rodok.cz

27020_Next_inz_182x123.indd   1 2/16/11   5:42 PM

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH JADER,  

KOUPELEN A INTERIÉRŮ „NA KLÍČ“

PRODEJ A MONTÁŽ PLOVOUCÍCH PODLAH

• RYCHLE • LEVNĚ • KVALITNĚ •
zaměření a cenový rozpočet

Z D A R M A

AKCE ČERVEN  
telefon: 272 942 727
mobil:  606 620 945

rekointer@rekointer.cz
www.rekointer.cz

REKO-INTER
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA

ZÁRUKA  
NA PROVEDENÉ 

PRÁCE  
60 MĚSÍCŮ

sleva 10 % na provedené práce pro obyvatele Prahy 11
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Kulturní přehled ČERVEN 2012

KC Zahrada
 Kulturní 

 Jižní Město, o. p. s.

 Malenická 1784

 148 00, Praha 11

 www.kczahrada.cz

 Tel.:  271 910 246, 

271 914 689

e-mail: zahrada@kczahrada.cz

www.kczahrada.cz, www.facebook.com/zahradakc, 

www.webticket.cz

Bezbariérový přístup
Spojení: Metro Chodov, bus 136, 154, 197 – zast. 

Jarníkova, metro Opatov, bus 122, 177 – zast. 

U Kunratického lesa, 5 minut pěšky od OC Chodov 

a kolejí JM.

Široká nabídka výtvarných, pohybových, jazykových 

kurzů, workshopy streetartových disciplín.

PROGRAM ČERVEN 2012
5. 6., 17.30: Drum Circle – Skupinové bubnování.  
Aktivní vytváření hudby pro muzikanty i nemuzikan-

ty – rozvíjí improvizační schopnosti a odbourává 

stres. Od 17.30 rodiče s dětmi, od 18.30 další 

zájemci. Vstupné 100/50 Kč, rodinné 200 Kč.

7. 6., 20.00: Vlasta Redl s kapelou. Osobitý 

folk-rockový písničkář, jehož uznávají pravověrní 

bigbíťáci i zarytí folkaři, loni vydal novou desku 

a představil se publiku po téměř 5leté koncertní 

pauze. 

9. 6., 10.00: Sobotní výtvarná dílna. Pod vedením 

Ilony Němcové se bude tentokrát malovat na ká-

men. Vstupné 50 Kč.

9. 6., 15.00: Medardova zahradní slavnost. 
Rozloučení s pohádkovou sezonou. Podíváme se 

na vodní pohádku, v níž se objeví mořská víla, pan 

Medard i slečna Bouřka, a zároveň si s pohádkou 

zasoutěžíme, zatancujeme, zahrajeme a stvoříme 

obrovskou duhu. Vstupné 80 Kč/dítě, rodičovský 

doprovod zdarma.

11. 6., 20.00: Cestovatelé za hranice. DIVADELTA. 

Konfl ikty dávají věci do pohybu a lidé se musejí 

rozhodnout co dál. Je na čase vycestovat za hra-

nice svých vlastních možností a změnit svůj život 

k lepšímu! Vstupné 190/170 Kč.

22. 6., 17.00: Workshopping – prezentace kurzů. 
Pololetní veřejné vystoupení účastníků všech za-

hradních kurzů a dílen: Cirkusová školka Cirqueonu, 

Divadelní dílna, Žonglování, Streetdance, Animační 

dílna, Filmová dílna, Ateliér kreativního pohybu 

a kurz Moderního yoyování .

Vstupné dobrovolné, můžete se již přihlásit do kur-

zů na nové pololetí (září 2012–leden 2013).

Chodovská tvrz
 Kulturní Jižní Město, o. p. s.

 Ledvinova 9, Praha 4, 149 00

 www.chodovskatvrz.cz

 tel.: 267 914 831, 267 915 444

 e-mail: info@chodovskatvrz.cz

www.facebook.com/chodovskatvrz

Koncerty vážné hudby, galerie současného umění, 

výtvarný ateliér, restaurace.

Spojení: 7 minut pěšky od metra Chodov

Metro Chodov, bus 125,135,170, 203, 213, 293 – 

zast. Chodovská tvrz 

PROGRAM ČERVEN 2012
4. 6.–10. 6. Francouzský týden v Restauraci 
Chodovská tvrz
5. 6., 19.00: Jak chutná Francie. Hudebně 

gastronomický výlet do země, kde prý lidé vědí jak 

žít. Účinkují: Eva Kriz – zpěv, Milan Dvořák – klavír, 

Mathieu Gautron – akordeon.

8. 6., 19.00: Poločas výstavy Ztracená perspekti-
va, Veronika Vlková, Jan Šrámek – komentovaná 

prohlídka 19.00, koncert FLOEX 20.00. 

9. 6., 15.00: Sobotní výtvarná dílna. Dvě hodiny 

nabité aktivitami v galerii i mimo ni. 

12. 6., 19.00: Jaroslav Svěcený. Prolog k Tónům 

Chodovské tvrze 2012. 

16. 6., 10.00: Lidová škola urbanismu – 

workshop. Přednáška na téma „Participace obyva-

tel na rozhodování o rozvoji území“ a workshop: 

simulační hra „Máme plán!“

21. 6., 16.00:  Orchestr Berg – Slyšet jinak. 

Originální hudební workshop pro děti, díky kterému 

objeví svět ušima. 

23. 6., 15.00: Piknik na Tvrzi. Výtvarná dílna 

k výstavě Ztracená perspektiva, sousedský piknik 

a blešák, komentovaná prohlídka výstavy a DJ. 

24. 6., 16.00: Od Tvrze k zámku. Komentovaná 

procházka od Chodovské tvrze k záběhlickému 

zámku a Trojmezí. 

30. 6., 18.00: Bytová galerie – vernisáž. Co se 

stane, když galerii proměníme na dočasné apartmá 

a umělecká díla tam umístíme tak, jako do našich 

obýváků, ložnic, kuchyní či koupelen? Vstupte 

do nové výstavy v Chodovské tvrzi. 

30. 6., 16.00: Ze sídliště do přírody aneb od kos-

tela sv. Jakuba v Petrovicích kolem Fantova mlýna 

do Milíčovského lesa. Komentovaná procházka 

po zajímavostech Jižního Města. 

DDM Jižní Město
 Šalounova 2024, Praha 4

 tel.: 272 929 545, 272 917 077

 sal@ddmjm.cz

 pobočka: 

 Květnového vítězství 2126, Praha 4

 tel.: 272 911 520, kve@ddmjm.cz

Podrobné informace naleznete na www.ddmjm.cz.

Mateřské centrum 
Domeček
Komunitní centrum Matky Terezy, 

U Modré školy 1, Praha 11

tel.: 773 993 985

e-mail: mcdomecek@seznam.cz 

www.mc-domecek.cz

Více na www.mc-domecek.cz

Benjamin klub
Vejvanovského 1610, Praha 11

Tel.: 272912124

Mob.: 603 468 151

informační hodiny: pondělí 10.00–12.00 

Více na http://benjaminklub.webnode.cz

Jižní pól
Nízkoprahový klub Jižní pól pro děti a mládež od 13 

do 19 let

Malenická 1784, 148 00 Praha 11

Otevírací doba: út, st, čt 14.00 – 20.00 

Sbor CB Jižní Město
e-mail: jizni.mesto@cb.cz

www.cb.cz/jizni.mesto

Více na www.cb.cz/jizni.mesto

ddm jm
V Ý S T A V A  N A   R A D N I C I

Petra Bastlová   
Výstava fotografi í

Od 1. 6.–29. 6. 2012      

po, st: 8.00–17.30 • út, čt: 

8.00–15.30 • pá: 8.00–14.00

Radnice Praha 11, 

Ocelíkova 672, Praha 4

Tel.: 267 902 323

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE 
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA

vás srdečně zvou na výstavu

Novinky obrazového fondu 
artotéky

Od 28. 5. do 23. 6. 2012
Artotéka opět po třech letech chce 

návštěvníkům ukázat, co nového z ob-
razového fondu si mohou vypůjčit.

Knihovna Opatov – artotéka, 

Opatovská 1754, Praha 11

Otevřeno: po–út 9–19 , st–čt 12–19

pá 9–15 hod., tel.: 272 918 759

Zveme všechny malé rybáře 

na prima rybaření

Dětské rybářské 
závody – 5. ročník

Malí milovníci přírody si mohou vyzkou-

šet, jaké je to chytit rybu. 

Na Návesním rybníku 
v Újezdě u Průhonic 

budou probíhat 

9. června od 10 hodin 
dětské rybářské závody. Již pátá akce 

tohoto druhu je určená pro všechny 

děti od 3 do 14 let, podmínkou je do-

provod dospělé osoby. 

Pozor – akce je omezena počtem 
80 účastníků. 

Formulář pro přihlášení závodníků je 

k dispozici na těchto místech: 

• Úřad městské části Praha 11 – odbor 

školství a kultury, Ing. Dirová, 

tel.: 267 902 325, Vidimova 1324.

• Úřad městské části Praha-Újezd, 

Kateřinské náměstí 465/1. 

Info: www.praha11.cz. 

Akci připravila společně MČ Praha 11 

a  MČ Praha-Újezd. 
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

 Jižní Město vyrostlo před 35 lety. Už 

v  září 1971 začaly stavební stroje pro-

měňovat pole a  louky mezi Chodovem 

a Háji ve velké staveniště. První obyva-

telé se do nových bytů mohli stěhovat 

v polovině roku 1976, v září téhož roku 

šly  jihoměstské děti do první školy, kte-

rá zde vznikla. Nezůstalo u  jediné, po-

stupně vyrůstaly další, mezi nimi i  Zá-

kladní škola Donovalská 1684.

 V letošním roce tomu už bude 30 let, 

co se poprvé otevřely brány školy. Své 

první žáky uvítala naše škola při slav-

nostním otevření 1. září 1982. Ve  22 

třídách se začalo učit celkem 646 žáků. 

Se zabydlováním sídliště se škola rychle 

rozrůstala a brzy bylo patrné, že její pro-

story nebudou pro silné populační roční-

ky stačit. Po dvou letech se tak otevírala 

další budova, tzv. přístavba s  dalšími 

učebnami.

 Ve  školním roce 1987/88 dosáhla 

škola maximálního počtu 1338 žáků. 

Počet dětí se pak pozvolna snižoval, 

ale do roku 1992 neklesl pod tisíc žáků. 

V  současné době má škola 443 žáků, 

kteří se učí ve 20 třídách s průměrným 

počtem 19 žáků ve třídě. Jedno zajíma-

vé číslo na  závěr těchto statistických 

údajů: Od založení školy až do letošního 

roku se ve škole vzdělávalo 3248 dětí!

 V  roce 1990 převzal vedení školy 

Mgr.  Pavel Dittrich. S  celospolečenský-

mi změnami se měnil i duch školy, která 

se více otevřela rodičovské veřejnosti. 

Zkvalitnilo se také vybavení školy a  její 

zázemí. 

 Významnou událostí v  historii školy 

byla v  roce 1995 návštěva pana prezi-

denta Václava Havla, který  u nás spolu 

s  primátorem hl. m. Prahy zahájil nový 

školní rok. Během let 2004 až 2006 pro-

běhla velká rekonstrukce, škola dostala 

nový kabát a změnila se zvenku i uvnitř 

téměř k  nepoznání. Došlo také na  mo-

dernizaci školní kuchyně a jídelny.

 Za třicet let existence školy bylo vy-

budováno velmi dobré zázemí pro výuku 

i  zájmovou činnost: počítačové a  multi-

mediální pracovny, interaktivní tabule 

v  mnohých učebnách, školní knihovna, 

herna stolního tenisu, keramická dílna 

s  vlastní pecí a  hrnčířským kruhem, te-

nisová hala, hřiště na  plážový volejbal, 

fl orbal, běžecká dráha, víceúčelové hři-

ště. Naši žáci každoročně skvěle repre-

zentují školu v  soutěžích, především 

sportovních, ale i vědomostních.

 Nové příležitosti a vyšší míru zodpo-

vědnosti za to, jakým směrem se škola 

ubírá, přinesl náš nový školní vzdělá-

vací program „Mosty k  vědění“, podle 

kterého se začalo učit od školního roku 

2007/2008. Naším cílem je zůstat i na-

dále dobrou školou – takovou, kde zákla-

dem je kvalitní výuka, klidná a přátelská 

atmosféra, tvořivý přístup, prostředí, 

ve kterém není místo pro strach, nervo-

zitu a nedůvěru.

 Třicáté narozeniny oslavíme škol-

ní AKADEMIÍ, která se bude konat 14. 

června 2012. Zveme všechny bývalé 

učitele a  zaměstnance, rodiče našich 

dětí, bývalé žáky i ostatní přátele školy – 

přijďte se podívat!

Mgr. Zdeňka Manochová

Základní škola Donovalská slaví 30. výročí

Přeji Základní škole 

Donovalská, jejím 

žákům, pedagogům 

a všem, kteří se na 

chodu školy podílejí 

další úspěšná školní 

léta a takové projekty, 

jako je Atletika do škol, která tady loni 

odstartovala. Ať se škole 

daří dál jako doposud.

Starosta 

Dalibor Mlejnský

Je mi ctí, že mohu 

být součástí týmu 

všech pracovníků 

školy a především 

tak kvalitního pe-

dagogického sboru, 

který za řadu let při-

pravil do života tolik šikovných dětí. 

Mnozí naši žáci dosáhli ve svém životě 

významných úspěchů. Z toho máme 

upřímnou radost. A naši žáci se k nám 

stále vrací. Dokonce i jako učitelé.

 U příležitostí 30. výročí  bych přál 

naší škole, aby se dál rozvíjela a nabí-

zela svým žákům stálé nové možnos-

ti vzdělávání, aby měla profesionální 

učitele a dostatek chytrých a veselých 

dětí rozumných rodičů.

Pavel Dittrich, ředitel školy

ZŠ Donovalská 

podporuje sport u dětí ze základních, 

ale i mateřských škol. Fotografi e zachycuje 

letošní Sportovní hry mateřinek, které se tradičně 

odehrávaly na hřišti této základní školy, ředitele školy Pavla 

Dittricha, starostu Dalibora Mlejnského a malé úspěšné sportovce.

Loňské zahájení projektu 

Atletika do škol.

FOTA: IVANA GUTHOVÁ

FOTA: DANA FOUČKOVÁ
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Muzikál zabrousil do nebeské i pekelné tématiky
Možná jste již slyšeli o školních muziká-

lech soukromého Gymnasia Jižní Město. 

Pořádáme je jako celoškolní projekty, 

kdy se zapojí studenti i  profesoři, kaž-

dý podle svých sil a dovedností. Nejen 

jako účinkující, ale i v zákulisí, při přípra-

vě, v propagaci a dokumentaci. Vše jako 

v  opravdovém muzikálu – sólisté, ta-

nečníci, orchestr, sbor, muzikálové diva-

dlo, scéna, kostýmy, kulisy, propagační 

předměty, webové stránky atd. V dubnu 

proběhla v  divadle Broadway derniéra 

našeho třetího muzikálu Pekelnej škvár. 

Jedná se o plně autorské dílo z pera fy-

zikáře Honzy Volta a školní psycholožky 

Míši Šléglové, kteří jsou autory i  obou 

předchozích děl – muzikálu Ludvík a ora-

toria O Světostroji. O scénář se postaral 

studentský ateliér.

 Letošní muzikál zabrousil do  témati-

ky nebeské i pekelné. Hlavními hrdiny Pe-

kelného škváru jsou naivní anděl Arcussi-

na, protřelá čertice Palindroma a nadaný 

muzikant Matěj, který se snaží prorazit 

do světa hudby a šoubyznysu. Cestu mu 

ale zkříží prohnaný producent Lumír Škvá-

ra, jemuž nejde o nic jiného než o tučný 

výdělek. Na  Škváru si ale brousí zuby 

i samo peklo, které vysílá svého agenta – 

čertici Palindromu. Jelikož na to ale sama 

nestačí, pošle jí nebe pomoc ve  formě 

mladého, naivního anděla Arcussiny. Obě 

se ke Škvárovi snaží dostat skrze Matěje, 

ale Škváru dostanou pouze skrze pravou 

oddanost, lásku a důvěru.

 Celkově čtyři představení muzikálu 

navštívily dva tisíce diváků. Na večerním 

představení 3. dubna jsme pokřtili muzi-

kálové CD a DVD. Jako kmotry popřály 

diskům do  života radní městské části 

Praha 11 Lenka Petrová a  muzikálová 

herečka Kamila Nývltová. Pro zájemce 

je CD s  DVD v  prodeji v  kanceláři naší 

školy v Tererově ulici.

Náš projekt, podobně jako předchozí 

muzikály, podpořil svojí záštitou sta-

rosta Prahy 11 Dalibor Mlejnský, za což 

mu srdečně děkujeme. Městská část se 

rozhodla část nákladu CD využít pro své 

reprezentační účely.

 Na  Škvár jsme dostali mnoho nad-

šených reakcí. Mile nás potěšily slohové 

práce žáků ZŠ Mikulova, kteří muzikál 

zhlédli v  jednom z dopoledních předsta-

vení. Jsme moc rádi, že se jim muzikál 

tak líbil a doufáme, že jsme je dokázali 

nejen pobavit, ale i  motivovat a  při-

učit něčemu novému. Info o  projektu 

na http://pekelnej-skvar.gjm.cz/.

Ondřej Vejdělek, 3. A, 

člen studentského PR týmu muzikálu 

Pekelnej škvár

Potřebujete rychlou pomoc na  akutní 

bolest v zádech nebo bolest v rameni? 

Nemůžete došlápnout na patu, bolí vás 

hlava? Chcete se zbavit svých obtíží 

s  pohybovým aparátem bez nutnos-

ti polykat léky? Chcete před operací 

zkusit přirozený způsob léčby? Pak 

vás určitě potěší, že na  Jižním Městě 

v minulém roce vzniklo moderní soukro-

mé zdravotnické centrum pro kvalitní 

fyzioterapeutickou péči FYZIOklinika. 

Na  první pohled vás jistě upoutá veli-

ce hezké prostředí a  pozitivní myšle-

ní. Univerzitně vzdělaní fyzioterapeuti 

s  profesionálním a  zároveň osobním 

přístupem vám rádi rychle pomohou 

s vašimi problémy pohybového aparátu. 

FYZIOklinika se od  ostatních rehabili-

tačních center navíc kromě kvality péče 

liší i  pracovní dobou. Díky moderní or-

ganizaci práce s využitím internetu mají 

velmi krátkou objednací dobu, která je 7 

dní v týdnu od 7.00 do 23.00! 

 A  jaké služby FYZIOklinika nabízí? 

Hovoří Mgr.  Bílková: „Nabízíme nej-

modernější a  nejefektivnější metody, 

které jsou osvědčené ve  fyzioterapii 

poruch pohybového systému. Využívá-

me manuální terapie ve  světě známé 

pod názvem „pražská škola“. Léčíme 

podle konceptů a  metodik prof.  Lewi-

ta, prof. Vojty, Dr. Brüggera, doc. Pavla 

Koláře a dalších. Odbornou fyzioterapii 

doplňuje léčba moderní Rázovou vlnou 

či manuální a přístrojové lymfodrenáže 

pro klienty po úrazu, operaci nebo po fy-

zické zátěži. Standardní součástí léčby 

pro dlouhodobý efekt terapie, nejen 

u  sportovců, je u  nás aplikace funkční-

ho tejpu. Nabízíme pediatrické vyšetření 

i komplexní péči o kojence a malé děti.“

Rázová vlna
 Jednou z velmi účinných nabízených 

terapií ve  FYZIOklinice je terapie Rá-

zovou vlnou – nejúčinnějším léčebným 

zařízením od  švýcarského specialisty 

STORZ MEDICAL. V  pohybové medicí-

ně se začala používat teprve před něko-

lika lety jako nejmodernější a nejúčinněj-

ší přístup v terapii bolestí pohybového 

aparátu. Mnohdy vyřeší stavy, které by 

bez Rázové vlny byly léčitelné opera-

tivně. FYZIOklinika používá nejnovější 

švýcarský aplikátor, který byl z  vývoje 

uveden do prodeje teprve v roce 2011.

Kde FYZIOkliniku najdete?
Tererova ulice 1358/12, Praha 4-Opatov 

(vedle městské knihovny). 

Tel.: 606 404 804, 

e-mail: kontakt@fyzioklinika.cz, 

rezervujte se on-line: www.fyzioklinika.cz.

Potřebujete poradit? Zeptejte se nás 

zdarma na Facebooku: „FYZIOklinika“.

FYZIOklinika fyzioterapie, s. r. o., nemá 

smlouvy se zdravotními pojišťovnami.

Kód na slevu 5 % na předplacené karty: 

KLIC0512FYZIOKLINIKA. 

Platnost do 30. 6. 2012. red

Radní Lenka Petrová 

pokřtila muzikálové 

CD a DVD.

FOTO: ONDŘEJ VEJDĚLEK
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Vlasta Redl 
s novou kapelou
Osobitý písničkář, jehož uznávají pra-

vověrní bigbíťáci i  zarytí folkaři, se loni 

představil publiku po  téměř 5leté roc-

kové koncertní pauze. Spolu s  novým 

seskupením, nazvaným příznačně Naše 

nová kapela, vydal desku s názvem Kon-

cert, který se nekonal, složenou z živých 

nahrávek natočených během jarního tur-

né v roce 2011. „Když jsme se po turné 

zavřeli do studia, zjistili jsme, že není pro-

blém spojit písně z různých večerů, aniž 

by nahrávka ztratila na  autentičnosti. 

Rozhodli jsme se, že použijeme to nej-

lepší a vytvoříme jakousi koncertní koláž,“ 

říká o desce Redl. Koláž toho nejlepšího 

z  jeho dosavadní více než dvacetileté 

kariéry vytvoří legendární hudebník jistě 

i  během koncertu v  Zahradě 7. června 

od 20 hodin. Jan Noháč

Medardova zahradní slavnost 
ukončí pohádkovou sezonu
Pohádková sezona v  KC Zahrada byla 

opět bohatá na  kvalitní představení. 

„Proto je zapotřebí udělat za  pohádko-

vým jarem symbolickou tečku,“ vysvět-

luje s úsměvem dramaturg KC Zahrada 

Ondřej Kubišta. „Rozloučíme se zábav-

ným odpolednem se soutěžemi, tanečky 

a hrami. 

 Samozřejmě nebude chybět pohád-

ka, jejíž téma je, jak se den po Medardovi 

sluší a patří, vodní. 

 Pohádkové postavy pan Medard, 

slečna Bouřka a  mořská víla se ob-

zvlášť těší na všechny děti, které dorazí 

v maskách z vodní říše,“ dodává Ondřej. 

Tři nejlepší masky vyhrají voucher do 

AquaParku Čestlice. Na programu je kro-

mě interaktivní pohádky i malování duhy, 

čarování s  vodou, moderní yoyování 

a  jako předzvěst letních táboráků i opé-

kání buřtů. 

 Akce se koná na  zahradě KC Zahra-

da 9. června od  15 h., v  případě nepří-

zně počasí se přesune do velkého sálu. 

Ve  vstupném 80 Kč za  dítě je zahrnut 

i  čerstvý a  šťavnatý buřtík, rodičovský 

doprovod má vstup zdarma. Takže nevá-

hejte a určitě přijďte!  Jan Noháč

CO VŠECHNO SE MŮŽE STÁT, KDYŽ DĚTI ZA-
BYDLUJÍ ZÁMEK? V JEDNÉ ITALSKÉ POHÁDCE 
POSTAVÍ RODIČE SVÝM DĚTEM VELKÝ PALÁC 
NA ROZBÍJENÍ, KTERÝ MÁ ROZDOVÁDĚNÉ 
RATOLESTI UNAVIT. MY DO CHODOVSKÉ TVRZE 
ZVEME NAOPAK DĚTI, KTERÉ CHTĚJÍ TVOŘIT – 
NAUČIT SE PRACOVAT A HRÁT SI S PROSTOREM, 
SE SOUČASNÝM DESIGNEM A UMĚNÍM. HLEDÁME 
DĚTI, KTERÉ NÁM POMŮŽOU ZABYDLET NOVĚ 
OTEVÍRANÝ ZVĚTŠENÝ ATELIÉR! 
—
PRO KRESLENÍ, MALOVÁNÍ A RŮZNÉ DALŠÍ 
TECHNIKY BUDE SPOUSTU PROSTORU. V GALERII 
CHODOVSKÁ TVRZ NAVÍC V TÉ DOBĚ PROBÍHÁ 
SPOLEČNÁ VÝSTAVA NĚKOLIKA UMĚLCŮ S PRA-
COVNÍM NÁZVEM „BYTOVÁ GALERIE“, KTERÁ 
BUDE VELKÝM ZDROJEM NÁPADŮ. PROGRAM 
DÍLNY BUDE VYUŽÍVAT PROSTORU CELÉ TVRZE 
A JEJÍHO OKOLÍ A POSLEDNÍ DEN VYVRCHOLÍ 
SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽÍ PRO RODIČE, PRARODIČE 
A DALŠÍ ZÁMECKÉ HOSTY. POZOR – NA DÍLNU JE 
POTŘEBA PŘIHLÁSIT SE PŘEDEM! 

ZABYDLOVÁNÍ ZÁMKU

LETNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA 
PRO DĚTI VE VĚKU 
6–12 LET
     CHODOVSKÁ TVRZ 
A JEJÍ OKOLÍ
20.08.–24.08. 2012 
DENNĚ OD 10 DO 16H

Rezervace na dílnu nejpozději do 29.06. 
na tel.: 267 915 444 nebo na e-mail: 
jiri.raiterman@chodovskatvrz.cz.
Cena týdenní dílny je 2000 Kč 
(zahrnuje výtvarný materiál, obědy a odborné vedení).
Poplatek uhraďte po potvrzení rezervace, 
nejpozději však do 20. 07. 2012 na účet číslo: 
106958399/0800.

LEKTOŘI: Mgr. JIŘÍ RAITERMAN A Mgr. JANA DOMŠOVÁ www.chodovskatvrz.cz
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Starosta Mgr. Dalibor Mlejnský zve seniory z Prahy 11 na:

Letní výlet seniorů
návštěva Jindřichova Hradce a Selského baroka 

Termín: 19. července, odjezd v 8.30 hod., návrat cca v 17 hod. 

Doprava: autobusem od Komunitního centra Matky Terezy (metro Háje).

Stravování: dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, pitný režim. 

Cena výletu: senioři z MČ Praha 11 – 100 Kč

Přihlášky: registrovaní senioři v klubech seniorů přes své kluby, neregistrovaní senioři na bezplatné telefonní 

lince MČ 800 104 300

První místo Ceny děkana dopravní fakulty získal 
středoškolák z Jižního Města
První místo 4. ročníku „Ceny děkana Fa-

kulty dopravní“ (ČVUT) získal Marek Dvo-

řák, v současné době maturant na Gym-

náziu Opatov a „místní“ z Jižního Města, 

za práci „Charakteristika linky 213 a stu-

die možného zkvalitnění s  ohledem 

na bezpečnost a plynulost přepravy“.

 Prvního února proběhla konference 

k soutěži, kde 13 studentů z celé repub-

liky obhajovalo svou práci. Vítězná práce 

Marka Dvořáka byla zaměřena na auto-

busové linky 213 a 135, které jedou sko-

ro po stejné trase, na návrhy drobných 

zlepšení umístění zastávek a nastavení 

preferencí na  křižovatkách z  důvodů 

plynulosti přepravy. Cílem je, aby byla 

městská doprava na  Jižním Městě po-

hodlnější.

 Účastníci soutěže získali možnost 

studia na  FD bez přijímacích zkoušek. 

První tři dostali poukázky na zboží.

 Navštívil jsem Gymnázium Opatov, 

abych se setkal s vítězem soutěže a po-

ložil mu několik otázek.

Můžeš prozradit, kde jsi čerpal materi-
ály a informace k řešení takového sple-
titého úkolu?
Zdrojů pro zpracování zadaného úkolu je 

samozřejmě mnoho. Především jsou to 

pravidla silničního provozu, dále doprav-

ní regule (jsou dostupné na  internetu). 

Sleduji řešení dopravy „od mala“, takže 

už o  tomto něco vím. Další specializo-

vanější informace jsem čerpal od svých 

známých pracujících ve  společnosti RO-

PID. Dalšími zdroji informací jsou DP hl. 

m. Prahy, zprávy z Magistrátu hl. m. Pra-

hy, informace o  změnách linek, výroční 

zprávy a další.

Řešení otázek spojených s  dopravní 
logistikou je bezesporu zajímavý a po-
někud neobvyklý koníček. Co mu před-
cházelo?
Původně jsem se zajímal o tramvaje, je-

jich typy a provedení. Posledních šest let 

se zajímám nejen o  logistiku autobuso-

vých tratí, snažím se navrhovat úpravy, 

a tak přispět k  jejich zlepšení a optima-

lizaci.

 Historie mne až tak nezajímá, spíše 

budoucnost, nové technologie, možnos-

ti a směry, kterými by se mohla dále vy-

víjet především autobusová doprava.

Dnes je doba, kdy se mluví spíše o ome-
zování dopravních spojů, menšících se 
investicí a  obecně šetření. Jaké vidíš 
perspektivy v  rozvoji dopravy v  bu-
doucnosti?
Mé návrhy jsou zaměřené na  optimali-

zaci, ne na  projekty s  nějakou fi nanční 

náročností.

 Například silnice, která má dva pru-

hy, změnit a  optimalizovat preference 

na křižovatkách (třeba tento problém je 

u nás poměrně málo propracován oproti 

zahraničí, jak jsem se dozvěděl ze zahra-

ničních zdrojů).

 Preference se dělí na  provozní, kdy 

autobus je zaznamenán na  křižovatce 

a  potom je jeho průjezd optimalizován, 

a prostorovou, vyhrazené pruhy pro au-

tobusy a další. Dále se rozlišuje pasivní, 

kdy autobus se dostane do  jakési „ze-

lené vlny“ a  projíždí plynule křižovatka-

mi. Při zpoždění se však dostane „mimo 

vlnu“ a  nabírá další ztrátu. Řešením je 

preference aktivní, která se přizpůso-

buje průjezdu autobusu a  vytváří „no-

vou vlnu“. Tato řešení jsou však v Praze 

vzácná (např. na Proseku).

 Takový systém dokáže zjistit polohu 

autobusu a  předat informaci systému 

světel na křižovatce a pozměnit jejich re-

žim. Tyto informace pracovníci fi rem od-

mítli sdělovat. Především tají, na kterých 

křižovatkách je tento systém již funkční, 

jde prý o  interní informace. Bylo nutné 

se spoléhat opět na známé z fi rem a ka-

maráda, který studuje dopravní fakultu.

 Situace je složitější, pokud křižovat-

kou projíždí několik linek, a je tak nutné 

porovnávat preference různě význam-

ných a zatížených linek. Optimalizace je 

pak obtížná.

 Složitá je křižovatka na Jižním Městě 

na ulici Opatovská s nájezdem na dálnici.  

 Další kapitolou jsou zastávky auto-

busů a  jejich optimální umístění. Jed-

nou z  problémových je zastávka Háje 

na Opatovské ulici. Zde lze snadno dojít 

k  zaplnění, dva kloubové autobusy se 

tam nevejdou. Mohou pak blokovat ne-

jen křižovatku, ale i Opatovskou.

Jaké jsou tvé další plány?
 Rád bych si nechal autobusy jako 

koníčka. Byl jsem přijat na  Právnickou 

fakultu (UK) a plánuji souběžně studium 

FD další rok.

Děkuji za rozhovor

Petr Kefurt

Vítězná práce a prezentace je v archivu 

ČVUT: 

http://cena-dekana.fd.cvut.cz/archiv.php. 

Nezkrácený text je dostupný na 

www.praha11.cz.
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UŽÍVAL SI SVÉHO ČTYŘNOHÉHO 
PŘÍTELE BEZ ZAPLACENÍ POPLAT-
KU. Hned na  začátku 

dubna při namátko-

vé kontrole v  Tere-

rově ulici strážníci 

provedli lustraci 

majitele psa a  zjis-

tili, že dotyčný ne-

měl zaplacen místní 

poplatek za  psa. Z  tohoto důvodu 

strážníci dotyčného upozornili na po-

rušení zákonných norem a  následně 

oznámili celou záležitost ekonomické-

mu odboru Úřadu městské části Pra-

ha 11 k dořešení.

KVŮLI ALKOHOLU BYLA V  BEZVĚ-
DOMÍ. Druhý dubnový týden ve  ve-

černích hodinách byli strážníci vysláni 

do  Schulhoff ovy ulice, kde ve  zdej-

ším parčíku mládež popíjela alkohol. 

Po  příjezdu na  místo bylo zjištěno, 

že se jedna dívka nachází v bezvědo-

mí a  jeden mladík má tržné zranění 

po dokazování velké síly na dopravní 

značce. Z  tohoto důvodu strážníci 

přivolali na místo rychlou záchrannou 

službu, která oba dva mladistvé pře-

vezla do  fakultní nemocnice k  ošet-

ření, ostatní mladiství museli pod 

dohledem hlídky a  udělením blokové 

pokuty uvést znečištěný parčík v pře-

dešlý stav.

KRADL I  PŘESTO, ŽE BYL CELO-
STÁTNĚ HLEDÁN. V marketu hobby 

v  Tomíčkově ulici byl v dubnu zadržen 

muž, který se dopustil krádeže. Po pří-

jezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že 

dotyčný kradl i  přesto, že po  něm 

bylo vyhlášeno celostátní pátrání Po-

licií České republiky. Z tohoto důvodu 

strážníci muže předvedli na Policii ČR, 

kde ho předali k dalšímu šetření.

VYKRADAČI VOZIDLA BYLI ZADR-
ŽENI. V  pozdních nočních hodinách 

také během dubna bylo oznámeno 

na  operační středisko občankou, že 

v  ulici Emilie Hyblerové se dva mla-

díci pokoušejí vykrást osobní vozidlo. 

Po rychlém příjezdu strážníků na mís-

to bylo zjištěno, že mladíci poškodili 

pouliční osvětlení a  pod ním stojící 

osobní vozidlo. Díky popisu oznamo-

vatelky a po krátkém intenzivním pá-

trání strážníci zadrželi jednoho z  pa-

chatelů ve Stříbrského ulici, kterého 

následně omezili na osobní svobodě 

pro podezření ze spáchání trestného 

činu a předali k dalšímu šetření Policii 

České republiky. 

ZE ZÁPISNÍKU 
MĚSTSKÉ POLICIE

Prevence pod širým nebem

Jihoměstští senioři se díky zajímavé 

přednášce dozvěděli dostatek užiteč-

ných informací. Akce se zúčastnil ředitel 

městské policie Praha 11 Bc. Petr Schej-

bal, DiS., velitel hasičské stanice Chodov 

npor. Mgr. Tomáš Horský a por. Bc. On-

dřej Penc, preventista Krajského ředitel-

ství hl. m. Prahy – OŘ Praha IV. včetně 

zástupců oddělení krizového řízení, obra-

ny a  policie odboru kanceláře starosty. 

Pro seniory byl v areálu 

centra společnosti Ji-

homěstská sociální, a. 

s., k  dispozici ukázkový, 

plně funkčně vybavený 

záchranný vůz soukro-

mé společnosti SOSAN, 

kde si mohli po skončení 

teoretické části nechat 

změřit tlak, prohlédnout 

si interiér záchranné-

ho vozu a  zeptat se 

na otázky na téma zdra-

ví a  prevence, které je 

zajímaly. Pro návštěv-

níky byl také k dispozici 

informační stánek MČ 

Praha 11 i  Krajského 

ředitelství PČR s  prak-

tickými a  důležitými 

drobnostmi. Jednou z nich byla brožura 

„Senioři na slovíčko“ s informacemi týka-

jícími se prevence kriminality a  bezpeč-

nosti seniorů. Každý návštěvník obdržel 

tematicky zaměřené dárkové předměty 

(osobní alarmy apod.) a pro všechny byl 

připravený tematický balíček včetně in-

formační brožury. 

 Ještě dlouho po ukončení přednášky 

a  proslovů, kdy již volná zábava okolo 

byla v  plném proudu, se kolem již jme-

novaných hostů tvořily hloučky seniorů 

a padaly zde nejrůznější dotazy, někteří 

se zase přišli podělit o  své osobní zku-

šenosti v  dané problematice. Hlavně 

u stánku Bc. Pence bylo stále rušno. Aby 

také ne, když měl pro přítomné připra-

ven zajímavý kvíz, kde nikdo nepřicházel 

zkrátka.

 Datum třicátého dubna napovídá 

tomu, že po  skončení bezpečnostně 

preventivní akce, která se uskutečnila 

prostřednictvím grantu hl. m. Prahy pro 

oblast prevence kriminality, si v zahradě 

stravovacího centra Křejpského užili pří-

chozí tradiční oslavu čarodějnic, která se 

díky příznivému počasí opravdu vydařila.

daf

V ZAHRADĚ STRAVOVACÍHO CENTRA PRO SENIORY V KŘEJPSKÉHO ULI-

CI SE ZA PŘISPĚNÍ MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY USKUTEČNILA 30. DUB-

NA SPOLEČENSKÁ AKCE SE ZAMĚŘENÍM NA PRIMÁRNÍ PREVENCI KRI-

MINALITY. 

Máte 120/80, doufejme, že tuto 

hodnotu slyšela většina 

seniorů. 

POZOR! aktuální změna telefonních 
čísel na Obvodní ředitelství 
Městské policie Praha 11

Městská policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 11

Markušova 1555/18, Praha 4 – Chodov, tel.: 222 025 674

Kontakty na jednotlivá pracoviště:
 Operační středisko – NONSTOP

tel.: 222 025 674, 222 025 675, e-mail: opes.p11@mppraha.cz

Přestupkové oddělení:
PO – ČT: 8:00 – 12:00 13:00 – 19:00, PÁ: 8:00 – 12:00

tel.: 222 025 671, tel.: 222 025 672

e-mail: prestupky.p11@mppraha.cz
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VOK jsou určeny pouze pro objemný od-

pad z  domácností (nábytek, sportovní 

náčiní, koberce a  podlahové PVC, umy-

vadla a  záchodové mísy apod.), který 

nelze ukládat do  běžných kontejnerů 

na komunální odpad, nikoliv pro odpad 

vznikající při podnikatelské činnosti. 

 Do  VOK neodkládejte stavební suť, 

nebezpečné složky komunálního odpa-

du (baterie a akumulátory, barvy, chemi-

kálie, zářivky apod.), vyřazená elektric-

ká zařízení (chladničky, pračky, televize, 

monitory, počítače apod.) nebo bio-

logicky rozložitelný odpad ze zahrad. 

Uvedené druhy odpadu můžete zdarma 

odložit v  novém sběrném dvoře hl. m. 

Prahy v ul. Bartůňkova u stanice metra 

Opatov.

 Kapacita VOK je 11 m3. Pokud je už 

VOK plný, neodkládejte do  něho další 

odpad. Odpad neodkládejte ani mimo 

VOK.

 VOK budou přistaveny ve stanovený 

den nejpozději do 14.00 hod., odvezeny 

budou následující den ráno.

 Bližší informace získáte na  odboru 

životního prostředí ÚMČ Praha 11, Vidi-

mova 1325, Praha 11, tel.: 267 902 367 

nebo 267 902 320.

Odor životního prostředí

V červnu bude na vytipovaných stano-
vištích jako bonus pro jihoměstské ob-
čany přistavovat společnost Jihoměst-

ská majetková, a. s., velkoobjemové 
kontejnery. Ty posílí stávající síť kon-
tejnerů na objemný odpad, které jsou 

přistavovány Magistrátem hl. m. Prahy 
prostřednictvím svozové fi rmy Pražské 
služby, a. s.

Jižní Město I 
A. Malé × Hviezdoslavova 20. 6.

Bachova × Mikulova 5. 6.

Blažimská × Klapálkova 19. 6.

Brandlova 1641 (za Startem) 12. 6.

Brodského 1671 12. 6.

Doubravická × Bohúňova 6. 6.

Hlavatého × Mejstříkova 27. 6.

Hněvkovského 1374 19. 6.

Chomutovická  20. 6.

Klapálkova × Čenětická 12. 6.

Konstantinova × Metodějova 13. 6.

Kosmická × Anny Drabíkové 27. 6.

Kryštofova × Kazimírova 27. 6.

Křejpského 1514 6. 6., 20. 6.

Ledvinova (u Chodovské tvrze) 19. 6.

Majerského × Samohelova 26. 6.

Matúškova 831 (u Blankytu) 19. 6.

Michnova × Podjavorinské 12. 6., 26. 6.

Mnichovická × Tatarkova 20. 6.

Mokrá × Zimákova 5. 6.

Novomeského 690 (parkoviště) 13. 6.

Plickova 880 6. 6.

Radimovická 1424 (parkoviště) 27. 6.

Rujanská × Donovalská (u TS) 12. 6.

Schulhoff ova 794 26. 6.

Štichova 640 (parkoviště) 6. 6.

Tererova (u ZŠ) 13. 6.

Ženíškova × Květnového vítězství 19. 6.

Jižní Město II + starý Chodov 
Gregorova × Hrudičkova 11. 6.

Hráského × Jarníkova 4. 6.

Hrdličkova × Blatenská 11. 6., 25. 6.

K Dubu 4. 6.

Krejnická 2021 (za Chrpou) 25. 6.

Nechvílova 1826–29 18. 6.

Petýrkova 1953 25. 6.

Pod Vodojemem 4. 6.

Vojtíškova 1783 18. 6.

Jižní Město I 
A. Malé × Hviezdoslavova 6. 6.

Bachova 1593 12. 6.

Doubravická × Bohúňova 20. 6.

Hekrova 853 (parkoviště) 12. 6.

Hlavatého × Mejstříkova 13. 6.

Hněvkovského 1374 5. 6.

Chomutovická 6. 6.

Křejpského 1514 13. 6.

Majerského × Samohelova 4. 6.

Matúškova 831 (u Blankytu) 6. 6.

Metodějova (parkoviště) 20. 6.

Mnichovická × Tatarkova 13. 6.

Stachova × V Hájích 5. 6.

Štichova 640 (parkoviště) 20. 6.

Valentova (parkoviště proti čp. 1737) 12. 6.

Ženíškova × Květnového vítězství 5. 6.

Jižní Město II + starý Chodov 
Dědinova × Filipova 11. 6.

Krejnická 2021 (za Chrpou) 11. 6.

Láskova × Malenická 4. 6.

Nechvílova 1826-1829 4. 6.

Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad v červnu
Pražské služby, a. s.

Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad
Jihoměstská majetková, a.s.

Na chodovské střeše to bzučí
Třetí stanoviště kroužku mladých vče-

lařů – Vyšehradských Včelaříků – bylo 

v pátek 11. května slavnostně otevřeno 

na  střeše Obchodního centra Chodov. 

Akci podpořila ředitelka OC Chodov, dále 

promluvili zástupci z ministerstva země-

dělství a Českého svazu včelařů. Mediál-

ní tvář akci dodala zpěvačka Heidi Janků. 

České včelařství se stabilizovalo, počet 

včelařů a včelstev opět začíná vzrůstat. 

Domácí med je kvalitní, horší je jeho do-

stupnost, protože rychle cukernatí. To 

potvrzuje kvalitu, mnozí zákazníci však 

upřednostňují med, který vydrží tekutý. 

Takový však může pocházet z tropických 

oblastí. Cukernatí pomaleji, ale kvalitou 

se nevyrovná tuzemským produktům. 

Info: www.protebe.org redFOTO: PETR KEFURT
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• VETERINÁŘKA U VÁS DOMA, MVDr. L. Bo-

háčová nabízí očkování, čip, pas, odběr a vy-

šetření krve atd. u Vás doma, složitější zákro-

ky v ordinaci. Objednání na tel. 775 918 250, 

www.veterina-praha4.cz.

• PSÍ SALON ROZÁRKA – stříhání psů ma-

lých a  středních plemen. Leopoldova 1681, 

Praha 4 (za  Albertem). Objednávky na  tel.: 

608 760 762. psikadernictvi.napady.net.

• PEDIKÚRA – IVANA HATAŠOVÁ. Ošetření 

nohou standardní i nadstandardní, maximální 

péče. Benkova 1698/9, Praha 4 – Chodov, 

tel. 603 810 737.

• SRDEČNĚ VÁS ZVEME DO SALONU JULIE 
– kadeřnictví – dámské, pánské, dětské – ma-

nikúra, pedikúra, kosmetika, masáže. Mod-

letická č. 1388/5, P-4. Přijmeme manikérku, 

pedikérku a  kadeřnici. Tel. 607  560  953, 

www.salonjulie.euweb.cz.

• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ. Nabízím veškeré 

kadeřnické služby u vás doma. Kvalitní služby 

za příjemné ceny. Tel. 777 285 669.

• NABÍZÍM OBCHODNÍM SPOLEČNOSTEM 

i  jednotlivým podnikatelům služby v  oblasti 

vedení účetnictví a  daňové evidence včet-

ně účetního a  daňového poradenství a  za-

stupování před úřady státní správy. Tel.: 

604 713 897, e-mail: ebedrnova@seznam.cz.

• ADMIS - LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, VE-
DENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ  EVIDENCE, 

rekonstrukce účetnictví. Všechny daně, mzdy, 

DPH, personalistika. Zastupování na úřadech. 

Tel. 604 618 298, 222 364 018.

• NABÍZÍME VEDENÍ ÚČETNICTVÍ a daňové 

evidence včetně zpracování mezd, DPH a dal-

ších daní. Možnost osobního předání dokladů 

na Praze 4, 5 a 11. Tel.: 739 577 820, e-mail: 

vedeniucet@seznam.cz.

• ADVOKÁTKA JUDr.  EVA BROWN – prá-

vo občanské a  rodinné, rozvody, smlou-

vy, byty, nemovitosti, úschovy. E-mail: 

eva.brown@volny.cz, tel: 603  835  609, 

www.advocate-brown.eu, .

• ADVOKÁTKA JUDr.  SVATAVA GRIVAL-
SKÁ (sídlem u  metra Háje). Spory, vymáhá-

ní pohledávek, smlouvy, nemovitosti, byty, 

rozvody, právo rodinné, občanské, obchodní, 

pracovní. Kompletní právní služby pro bytová 

družstva vč. převodů bytů do osobního vlast-

nictví a  zakládání společenství vlastníků, lik-

vidace fi rem a družstev. Kontakt: Horčičkova 

548, tel. 603 823 260, offi  ce@grivalska.cz, 

www.grivalska.cz.

• POMOC S POČÍTAČEM, SERVIS, PRODEJ 
a  VÝUKA přímo u  zákazníka, instalace sítí, 

WiFi, internetu, tiskáren, notebooků, chytrých 

telefonů, výuka s trpělivým učitelem. Dopra-

va zdarma, m: 604 806 516 (i SMS), e-mail: 

daro@daro.cz, www.daro.cz.

• SERVIS POČÍTAČŮ A NOTEBOOKŮ u Vás 

doma či v kanceláři. Zavolejte, ZDARMA při-

jedeme, ZDARMA poradíme, profesionálně 

opravíme, poradíme Vám s nákupem zařízení, 

zaškolíme Vás s počítačem, tel: 222 769 774, 

vyjezdovyservis.cz

• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, VIDEO, DVD, 

HI-FI věže, podpora digitální TV, LCD monito-

ry a  počítače. Rozumné ceny. AVC servis – 

tel.: 222 361 720 a mobil: 602 390 630.

• PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ a  poraden-

ská činnost. Projekty ke stav. povolení, ohlá-

šení stavby a k územnímu řízení. Projekty no-

vostaveb, rekonstrukcí domů a bytů, studie. 

Tel. 731 060 583.

• ŽALUZIE DO VŠECH TYPŮ OKEN – Ven-

kovní předokenní rolety – Shrnovací dveře – 

Textilní rolety – Žaluzie vertikální. Kontakt: 

602  719  325, e-mail: panohul@seznam.cz, 

URL: http://www.zaluzie-praha-np.cz.

• MODERNÍ ČISTÍRNA PEŘÍ, která zhoto-

vuje péřové deky a  polštáře z  naší sypkovi-

ny. 100% bavlna. Zhotovujeme do  24 hod. 

Sami odvezeme a přivezeme ZDARMA. Tel.: 

606 312 174, www.cistirnaperi.cz.

• TEPOVÁNÍ KOBERCŮ, sedaček, postelí, 

matrací, interiérů aut, mytí oken, výloh. Roz-

leštění světlometů aut, renovace autolaků 

(škrábance, apod.) Tel. 603 440 480, e-mail: 

mac.crazy@seznam.cz.

• STROJNÍ ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ a  čalouně-

ní v  domácnostech, čištění interiérů a  ex-

teriérů automobilů. Doprava zdarma. Tel.: 

603 919 829, e-mail: cisty.koberec@email.cz.

• MYTÍ OKEN (plast. okna v  3+1 – cca 

340 Kč), čištění koberců a  čalounění. Tel: 

606  148  453 nebo 222  955  295, e-mail: 

silha.j@seznam.cz – Fa Šilha.

• TRUHLÁŘSTVÍ MARTIN RYBA – vesta-

věné skříně, kuchyně, atypický zakázkový  

nábytek – výroba, doprava, montáž. Tel: 

608  208  003, e-mail: maryba@volny.cz,  

www.webpark.cz/maryba.

• KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍ-
NĚ nová dvířka na  vaši kuchyň a  vest. skří-

ně, šuplíky pod linku, skříňky na  míru, vý-

měna prac. desky. Vrba – 603  438  707, 

www.vrbakuchyne.cz.

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – voda, plyn, ka-

nalizace, topení. Výměna plynových spotřebi-

čů. Rekonstrukce bytového jádra. Jan Horyna, 

tel. 603 554 550, 271 912 323. 

• INSTALATER U  CHODOVSKÉ TVRZE – 

V. Škapa, tel. 728 386 419.

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, voda, odpady, 

plyn, topení, výměny zařizovacích předmě-

tů, připojování kuchyní a  podobně. Výměny 

rozvodů vody a odpadů, plynu a topení. Tel.: 

603 344 485, email: jirka.vlasak@volny.cz.

• INSTALATÉRSKÉ, TOPENÁŘSKÉ a zednic-

ké práce. Výměna kuchyňských dřezů a  de-

sek. Volek, Jižní Město. Tel.: 602 649 359.

• OPRAVY CHLADNIČEK A  MRAZNI-
ČEK v  bytech i  SO+NE. Tel.: 602  719  678, 
261  261  792 v  době 7-22 hod. Prodej no-
vých a odvoz starých chladniček.

• VYKLIDÍME VÁŠ BYT, pozůstalosti, sklep či 
půdu. Odvoz starého nábytku a jiného odpa-
du k likvidaci. Tel.: 777 227 840.

• OPRAVY PRAČEK A  MYČEK: AEG, ARIS-
TON, CROSLEY, ELECTROLUX, INDESIT, 
PHILCO, WHIRLPOOL, ZANUSSI a  jiné. 
P. Podlipný, tel.: 603 276 606.

• OPRAVY AUT. PRAČEK Whirlpool, Ignis 
a  Tatramat. Opravy provádíme v  bytě zá-
kazníka se zárukou. 30 let praxe. Telefon: 
272 761 234, 602 366 328.

• ELEKTRIKÁŘ PRO JIŽNÍ MĚSTO. Provádí-
me veškeré opravy a úpravy elektroinstalace 
v bytech a domech. Jiskří Vám zásuvka či vy-
pínač? Volejte 737 323 598, pište na elektro-
-udrzba@seznam.cz.

• ELEKTRIKÁŘ V  PRAZE 4, 11 a  12. Tel.: 
602 441 762, 272 765 431.

• ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – ERBEN. Elek-
trické instalace v  bytech, domech, kancelá-
řích, opravy i  rekonstrukce. Zásuvky, vypína-
če, světla, jističe, úpravy elektřiny kuchyní, 
koupelen, pokojů. Tel. 604 516 344.

• ELEKTRIKÁŘI PRO PANELOVÉ BYTY, 
rychle, levně, kvalitně a  ochotně opravíme 
Vaši nebezpečnou elektroinstalaci. Zásuvky, 
vypínače, jističe. Cenová nabídka a  doprava 
ZDARMA. Tel.: 773 900 106.

• POKRÝVAČSTVÍ, TESAŘSTVÍ, KLEMPÍŘ-
STVÍ. Opravy a rekonstrukce střech, izolatér-
ské práce, vyklízení půdních prostor. Tel.:775 
229 535, e-mail: strechy.svoboda@email.cz.

• LEVNĚ ODVOZ ODPADU, nábytku, el. spo-
třebičů, sutí apod. do sběrného dvora. Ceny 
od 100 Kč. Dále bourání a řezání byt. příček, 
likvidace byt. jádra i s odvozem za 3900 Kč. 
Tel. 777 207 227.

• STĚHOVÁNÍ-VYKLÍZENÍ specialisté na stě-
hování bytů, čeští pracovníci, SO+NE stejné 
ceny, km po Praze zdarma. Tel.: 723 809 137, 
www.stehovanibytu.cz.

• PROVÁDÍME ZEDNICKÉ, obkladačské, ma-
lířské aj. práce v  bytových i  nebyt. prostor. 
i okolo RD. Malé i větší zakázky v Praze a oko-
lí. Kvalita, spolehlivost a nízké ceny zaručeny. 
Email: jin60jir@seznam.cz, tel. 773 222 045, 
739 613 488.

• HÁJEK-ZEDNÍK-ŽIVNOSTNÍK. Provádím 
veškeré zednické, obkladačské, malířské 
a bourací práce s odvozem sutě. Rekonstruk-
ce bytů, kanceláří, domků a sklepních prosto-
rů. Mob. 777 670 326.    

• ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, obklad, 
dlažby. Malířské a bourací práce, odvoz suti. 
Rekonstrukce jader, domků, nebyt. prostor. 
Rozumné ceny. Tel.: 603  538  738, e-mail: 
marti.dvorak@centrum.cz.

• OBKLAD, DLAŽBA, zednické a  malířské 
práce. Bytová jádra a  rekonstrukce bytů. 
KVALITA a  ROZUMNÉ CENY. Rakovec 
267  913  922, 18.00-21.00, 608  709  716 
přes den, www.rakovec.cz.

Služby
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AZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Přímo od výrobce – certifikováno

Kvalita – nízká cena

mobil: 777 151 205 nebo zdarma 844 158 746
Balkonsystém, s.r.o., www.balkony.cz

REALITNÍ KANCELÁŘ RIM REALIT

PRODEJ PRONÁJEM VÝMĚNA
T 725 00 11 88, 271 00 11 88 E rimrealit.@rimrealit.cz W www.rimrealit.cz

Staráme se o Jižní Město

Právní poradenství zdarma, řešíme i dluhy a exekuce
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• BYTOVÁ JÁDRA, rekonstrukce bytů, veš-
keré zednické a  obkladačské práce, malo-
vání, štukování, plovoucí podlahy. Kvalita 
a  rozumná cena. Tel.: 720 391 187, e-mail: 
skutchan@seznam.cz. 

• REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER. 
Kompletní rekonstrukce včetně zpracování 
potřebné dokumentace a  statických posud-
ků. Ing.  Ladislav Vaňkát, tel. 734  842  451, 
e-mail: l.vankat@seznam.cz.

• PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE: PVC, kober-
ce, plovoucí podlahy. Návštěva se vzor-
ky, zaměření a  cenová kalkulace zdarma. 
www.blahapodlahy.cz, mob. 604  623  052,  
e-mail: blahapodlahy@seznam.cz.

• PLOVOUCÍ PODLAHY, TAPETOVÁNÍ, 
malířské práce, stropní kazety, levně, rych-
le, včetně víkendů. Zaměření zdarma. Tel.: 
603 494 330, e-mail: ivan.lafek@email.cz.

• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TAPET, 
štukování, malířské a  lakýrnické práce a  jiné 
úpravy bytů provede Miroslav Rychlý. Tele-
fon: 222 982 922, 604 517 565.

• NABÍZÍM MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁ-
CE + štukování, stěrkování. Tel. 606 227 390, 
jsaifrt@seznam.cz.

• MALOVÁNÍ, ŠTUKOVÁNÍ - MALEČEK - 
Kompletní malířské práce, štukování panelů, 
stěhování, zakrývání. Kvalitní práce za  ro-
zumné ceny. www.123malovani.cz, Tel: 
603 475 667, e-mail: infomal@volny.cz.

• MALOVÁNÍ – Novotný – tel.: 606 556 547 
– malování, lakování, štukování, fasá-
dy, zaměření zdarma, práce i  o  víkendu. 
www.malovani-novotny.cz, e-mail: malovani.
novotny@seznam.cz.

• BYTOVÁ JÁDRA, REKONSTRUKCE BYTŮ 
NA KLÍČ. Kvalitně, spolehlivě, rychle a levně. 
Firma RENO s  tradicí 13 let na Jižním Měs-
tě. Jádro od 88 000 Kč. Sleva na měsíc srpen 
10 %. Záruka 5 let!  www.reno.wbs.cz, tel.: 
602 292 812, 272 912 326.

Bydlení
• ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, KOU-
PĚ, výměn bytů. 10 let specializace na Jižní 
Město, P4 a  10. Certifi kovaný realitní ma-
kléř (ARKČR) Ing. Hloušek, Praha 4 – JM, T: 
272 927 497, 607 636 784.

• SHÁNÍM RYCHLE BYT v Praze 4, do 3mil. 
Nejlépe v  blízkosti Lesoparku, Milíčovského 
nebo Krčského lesa, i  před privatizací. Plat-
ba v hotovosti, dluhy a exekuce nevadí. Tel.: 
777 211 671.

• KOUPÍM BYT na  Jižním Městě. Dluhy, 
exekuce, zástavy nevadí – vyřídím. Plat-
ba ihned v  hotovosti, cenu respektuji. Tel.: 
605 874 392.

• I.E.T. REALITY nabízí byt 3+kk/L, 64 m2, 
ul. Nechvílova, Chodov. Byt v  OV v  udrž. 
stavu, dům po  rekonstrukci. Cena jen 
2.190.000 Kč. Doporučujeme prohlídku! Tel. 
725  492  315 nebo 222  310  399, e-mail: 
horalkova@iet-reality.cz.

• SHÁNÍME DLOUHODOBÝ PRONÁJEM 

bytu pro 2 osoby v  Praze a  okolí do  veli-

kosti 3+1 s cenou do 14 000 Kč včetně po-

platků dle stavu bytu. Tel.: 220  806  245, 

605 845 088.

• KOUPÍM BYT A  DŮM v  Praze a  v  oko-

lí Prahy. Panel, cihla, novostavba. Osobní 

a družstevní vlastnictví. Platba hotově! Tel.: 

722 509 947.

• STARÁME SE O  JIŽNÍ MĚSTO. Prodeje, 

pronájmy, výměny. PRÁVNÍ PORADENSTVÍ 

ZDARMA. RIM Realit kontakt: 725 001 188, 

271  001  188, rimrealit@rimrealit.cz, www.

rimrealit.cz (najdete nás na adrese: Krejnická 

2021/1 Praha 4 a Opatovská 1753/12, Pra-

ha 4). 

• KOUPÍM BYT, NEBO ROD. DŮM, vilu, po-

zemek kdekoliv v Praze, i ve špatném stavu, 

na  velikosti, ani vlastnictví nezáleží, může 

být i za odstupné - nájemní, družstevní, LBD, 

i nečlena družstva, služební, podnikový apod. 

Nechám čas na vystěhování, uhradím za Vás 

případné dluhy na nájmu, exekuce, privatizace 

atd., vyřídím i právně velmi komplikované pří-

pady, podílová spoluvlastnictví, stáhnu soud-

ní výpověď, žalobu atd. Koupím i nemovitost 

neoprávněně obsazenou, s  nežádoucím ná-

jemníkem, příp. dám náhradní byt, či domeček 

mimo Prahu a doplatek apod. Platím v hoto-

vosti, záloha možná ihned. Tel.: 222 941 032 

nebo 603 420 013.

• PRONAJMU 2+kk (56 m2) v  novostavbě, 

Praha 4-Chodov, ul. Divišovská. Byt je zaříze-

ný, lze UPC, v ceně garážové stání. Dostup-

nost MHD ze stanice metra (5 min.). Cena: 

10 500 Kč. Tel.: 776 559 293.

• HLEDÁME KE KOUPI BYT na Jižním Měs-

tě o velikosti  3+kk/L až 4+1/L.  Družstevní 

nebo OV. Nejlépe v blízkosti zeleně a v dobré 

dostupnosti. Spěchá. Tel.: 721 606 214.

• HLEDÁM PĚKNÝ BYT na Jižním Městě, na-

bízím až 3,2 mil. Kč, dle stavu a velikosti bytu. 

Volejte na 777 119 411.

• KOUPÍM MENŠÍ BYT do  50 m2 v  Praze 

11. Družstevní vlastnictví nevadí. Možnost 

také výměny za  byt 3+1/L a  doplatek. Tel.: 

723 410 514.

• I.E.T. REALITY, s.r.o. – původem rakouská 

realitní kancelář, hledá na  Jižním Městě pro 

své klienty byty k prodeji či k pronájmu. Záru-

ka profesionality a právního servisu. Kontakt 

725  063  336 nebo 222  310  399, e-mail: 

praha@iet-reality.cz.

 Ostatní
• AUTOŠKOLA – řidičské průkazy všech 

skupin, kondiční jízdy, školení řidičů, profes-

ní průkazy, vrácení ŘP. Mendelova 7, Pra-

ha 11, tel.: 603  422  321, 603  410  132, 

www.autoskolacharvat.cz.

• HLEDÁME OBCHODNÍ ZÁSTUPCE na hlav-
ní i vedlejší činnost. Podmínkou řidičský prů-
kaz sk. B. Volejte 608 934 456.

• DOMOV PRO SENIORY Chodov přijme 
na plný úvazek pracovníka v  sociálních služ-
bách pro výchovnou nepedagogickou čin-
nost – aktivizačního pracovníka. Kontakt: 
Eva Dvořáková, 773  808  812, e-mail: 
eva.dvorakova@seniordomov.cz.

• PŘIJMEME SPOLEHLIVÉHO ŘIDIČE AU-
TOBUSU pro spolupráci v  zájezdové dopra-
vě. Vhodné i  jako přivýdělek k  důchodu. M 
express s. r. o., Kamenice, tel. 734 858 818, 
info@m-express.cz.

• HLEDÁTE PRÁCI? – NESTÍHÁME!!! Hledá-
me ženy a muže s čistým trestním rejstříkem 
a dobrou komunikační schopností. Věk neroz-
hoduje. Možnost zajímavého výdělku v  ob-
lasti obchodu a služeb. Nejedná se o podo-
mní prodej. Osobní pohovor nutný! Na SMS 
nereagujeme. Volejte 601  357  570 nebo 
605 410 041.

• HLEDÁME PŘÍLEŽITOSTNÉHO ÚDRŽ-
BÁŘE společných prostor SVJ domů č. 
p. 1395 a 1396 v ulici Ke Kateřinkám, Praha 
4 – Chodov. Kontakt: 776 822 548, e-mail: 
svjkk@volny.cz.

• INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA ANGLIČTINY, 
všechny pokročilosti, každý věk, šest dní 
v týdnu, od rána do večera, u Vás doma nebo 
v  práci, 12 let praxe. Mail: prochazkovasko-
la@centrum.cz; tel. 732 233 701.

• Mgr. DANA RICHTEROVÁ, doučování žáků 
1. stupně ZŠ, hlídání dětí, pedagogické pora-
denství (poruchy učení, výchovné problémy, 
odstraňování stresů). Tel.: 774 545 655.

• NOVĚ OTEVŘENÁ ORDINACE PRAK-
TICKÉHO LÉKAŘE, MUDr.  Dana Řežábová, 
Praha 4 – Hviezdoslavova 1600/6, POLIKLI-
NIKA LITOCHLEBY, 1. patro, přijímá k  regis-
traci nové pacienty, smlouvy s  pojišťovnami 
máme. Tel.: 267 914 143. 

• SRDEČNĚ ZVEME na biblické přátelské po-
sezení. www.spaseni.info.

• PRÁZDNINOVÉ HLÍDÁNÍ DĚTÍ ve  věku 
4-10 let v  rodinném prostředí v  Praze 4. 
Pestrý program. Mgr.  Dana Richterová, tel. 
774 545 655.

• NOVĚ OTEVŘENÝ SECOND HAND – Ta-
tarkova 724 – zadní vchod – vedle NORMY. 
PO – PÁ 10 – 18. Značkové zboží z Anglie 
a USA. Těšíme se na Vaši návštěvu.

• NEMŮŽETE PLATIT SVOJE DLUHY a bo-
jíte se exekuce? Pak je pro Vás možná nej-
lepším řešením soudní oddlužení, kde stačí 
uhradit 30 % dluhů! Přijďte se poradit do naší 
insolvenční poradny, Ke Kateřinkám 8, Praha 
4, 603 195 336.

• PRONAJMU GARÁŽ v podzemním objektu 
Chalupkova/Brandlova. V  dobrém stavu, 17 
m2, 1500 Kč, dlouhodobě. Tel.: 728 254 683.

• KOMORNÍ PĚVECKÝ SBOR přijme nové 
členy včetně amatérů pro soprán, alt, tenor, 
bas. Kontakt 607 936 207, Komunitní cent-
rum MT, Praha 11-Háje, U Modré školy 1, su-
terén vchod C, zkoušky čtvrtek 17,30 h.

sy
sté

m O
PTIM

I
Z A S K L Í VÁ N Í  L O D Ž I Í
SLEVA již při dvou objednávkách

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

tel.: 272 931 863, 603 501 672
hrbek-tomas@seznam.cz, www.zasklenalodzie.cz

ŽALUZIE /prodej–montáž–opravy/ • SÍTĚ PROTI HMYZU

www.propostudio.cz 
Vzorkovna: Petýrkova 9/1958, 148 00 Praha 4, tel./fax: 272 913 518, 

GSM: 602 224 745, e-mail: propo.nykl@seznam.cz, nykl@propostudio.cz
Provozní doba: Po–Čt 900–1200 1400–1700, Pá 900–1400

PROPO podlahové studio – Josef NYKL
Provádíme dodávku a montáž včetně odborné úpravy podkladu 
těchto materiálů pro byty i objekty: plovoucí podlahy, vinylové 
podlahy, PVC, koberce, linoleum, vlysy (i renovace), čistící zóny
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PROCESS  
K DOKONALOSTI

Atypický a typový nábytek pro privátní  
i komerční interiéry. Kompletní servis  

od návrhu architekta až po výrobu  
a montáž. 

www.process.cz



CENÍK INZERCE – PLATNÝ OD 1. 11. 2010

Řádková inzerce STANDARD

350,- Kč bez DPH
Maximální velikost inzerátu činí 190 znaků včetně mezer a znamének interpunkce. Jedná se  
o standardní textový inzerát bez grafických prvků vysázený v pozitivu na bílém pozadí.

Řádková inzerce ZVÝRAZNĚNÁ

700,- Kč bez DPH
Maximální velikost inzerátu činí 190 znaků včetně mezer a znamének interpunkce. Jedná se  
o textový inzerát bez grafických prvků, který je vysázen v pozitivu na barevném (světle oranžo-
vém) pozadí, zvýrazňujícím inzerát oproti standardním řádkovým inzerátům.
K tomu, aby byl zvýrazněný řádkový inzerát skutečně odlišen od standardní řádkové inzerce, 
garantuje vydavatel, že počet zvýrazněných řádkových inzerátů nebude vyšší než počet stan-
dardních řádkových inzerátů vysázených na bílém pozadí.

Vkládaná inzerce

K ceně za vklad je účtována navíc cena  
za gramáž vkladu, a to následovně

0 – 6 g 0,25 Kč/ks bez DPH

7 – 14 g 0,32 Kč/ks bez DPH

15 – 25 g 0,47 Kč/ks bez DPH

26 – 40 g 0,65 Kč/ks bez DPH

Vkládanou inzerci je možné umístit pouze do 
celého nákladu časopisu, který činí 41 000 ks 
výtisků. Maximální možný formát vkladu je 
210 x 297 mm a maximální hmotnost vkladu 
činí 40 g. Vkladem mohou být pouze tiskovi-
ny. Nelze vládat reklamní předměty či vzorky 
výrobků.

Cena za vklad 25 500,- Kč bez DPH

Plošná inzerce

182 x 61 mm

10.000,- Kč
bez DPH

1/4

88 x 61 mm

6.000,- Kč
bez DPH

1/8

182 x 252 mm

29.000,- Kč
bez DPH

1/1

88 x 30 mm

3.200,- Kč
bez DPH

1/16

182 x 123 mm

17.000,- Kč
bez DPH

1/2

88 x 123 mm

10.000,- Kč
bez DPH

1/4

NAKLADATEL: Úřad Městské části Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415

VYDAVATEL A PRODEJCE INZERCE: Men on the Moon Entertainment, spol. s r.o., Opletalova 59,
110 00 Praha 1, IČ: 63666987, DIČ: CZ63666987, Číslo účtu: 1036066006/2700
Obchodní oddělení: tel.: +420 725 843 421, fax: +420 224 228 935, e-mail: info@inzerceklic.cz, 
www.inzerceklic.cz

2. strana obálky: + 20 %
3. strana obálky: + 15 %
4. strana obálky: + 25 %

Příplatky

Po dni uzávěrky: 100 %

1–3 pracovní dny před uzávěrkou: 50 %

Storno poplatky
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